
Inför den första sessionen för FN:s arbetsgrupp om ett bindande regelverk för företag 

och MR 

Till utrikesminister Margot Wallström, näringsminister Mikael Damberg, samt Sveriges 

representation i Genève. 

FIAN, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Fonden för mänskliga rättigheter 

välkomnar utfallet från den 26:e sessionen för FN:s råd för mänskliga rättigheter som innebar 

skapandet av den öppna mellanstatliga arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram ett 

internationellt bindande instrument som kan reglera företags verksamhet enligt internationell 

människorättslagstiftning (resolution 26/9). 

Ett internationellt bindande regelverk som kan försvara mänskliga rättigheter från kränkningar 

som sker på grund av företags verksamhet har länge saknats. Staterna i Rådet för mänskliga 

rättigheter är nu redo att adressera detta med ett internationellt fördrag. Vi uppmuntrar 

Sveriges regering att delta konstruktivt i denna viktiga process. 

Fördraget bör tvinga stater att anta lagstiftning och andra åtgärder som kan kräva från företag 

att de antar policys och anpassar förfaranden med syfte att motverka, stoppa och gottgöra 

grava människorättskränkningar var än företagen verkar eller samarbetar. Fördraget bör 

tydliggöra vilken sorts företagsverksamhet som ger upphov till juridiskt ansvar (civil-, straff- 

och förvaltningsrättsligt). Fördraget bör även bistå människor med tillgång till juridisk 

upprättelse, inte enbart i deras hemstater utan i alla stater som har jurisdiktion över företaget i 

fråga. Vi uppmuntrar er att läsa det bifogade uttalandet från Treaty Alliance för mer 

information om den form, tillämpningsområde och innehåll vi föreslår för fördraget. 

Vi uppmanar Sveriges regering att delta konstruktivt och utan förbehåll i utvecklandet av 

fördraget. Vi förväntar oss att Sveriges regering värnar om sin integritet och inte låter sig 

påverkas av aktörer från (eller relaterade till) företagssektorn vars främsta intressen i 

processen faller utanför det huvudsakliga syftet att främja och skydda de mänskliga 

rättigheterna. 

Med vänliga hälsningar, 

Parul Sharma, Ordförande FIAN 

Annelie Andersson, Ordförande Latinamerikagrupperna 

Gabi Björsson, Generalsekreterare Afrikagrupperna 

Jenny Jansson Pearce, Generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter 

 


