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Anmälan till FN angående svenska övergrepp på 

mänskliga rättigheter 

Denna vecka äger MR-dagarna rum i Umeå. Accoun och Charta 2008 genomför där ett 

miniseminarium om mörkläggning av övergrepp mot mänskliga rättigheter. I samband med det ger 

de ut en rapport, som visar systematiska problem av avgörande betydelse för mänskliga rättigheter, 

och gör en anmälan angående svenska övergrepp till FN. 

I tysthet har Sverige sett en nedgång i respekten för mänskliga och medborgerliga rättigheter, i 

synnerhet efter de tragiska händelserna i USA den 11 september 2001. Denna nedgång är oerhört 

viktigt att vända och då fungerar inte mörkläggning eller förnekelse. 

– Vi lyfter fram allvarliga övergrepp som Sveriges regering inte verkar vilja kännas vid, säger Sven 

Ruin, som är initiativtagare till Accoun och huvudförfattare till rapporten. 

Det gäller bland annat godtyckliga frihetsberövanden och att brottsmisstänkta ibland inte får en 

rättvis rättegång. På seminariet medverkar Hassan Yusuf, som berättar om ett aktuellt fall. Hans bror 

och ytterligare en svensk medborgare sitter fortfarande frihetsberövade i USA sedan över två år 

tillbaka trots att vad de anklagas för inte berör USA och att en arbetsgrupp inom FN krävt deras 

omedelbara frigivande. 

Ett annat fall är de så kallade Egyptenavvisningarna år 2001. I år har det gått tio år sedan avslöjandet 

att Sverige utvisade två personer till tortyr, men ingen ansvarig har åtalats för övergreppen. Det är 

ett av flera exempel på att Sverige i praktiken tillämpar straffrihet i vissa fall. I synnerhet ledande 

politiker, underrättelseväsende och militär tycks stå över lagen. 

– En gemensam nämnare för problemen är att inte alla behandlas lika inför lagen, vilket bryter både 

mot FN-konventioner Sverige lovat att följa och mot helt grundläggande rättsprinciper, säger Gösta 

Hultén, talesperson för Charta 2008. 

Rapporten rekommenderar bland annat att offentlighetsprincipen ska återupprättas och utökas samt 

att det måste vara slut på straffriheten nu. 

Accoun är en organisation i uppstartsfasen, som betonar ansvarsskyldighet för regeringsrelaterade 

brott och maktmissbruk, oavsett var de äger rum i världen. 

Charta 2008 grundades i mars 2008. Det är en medborgarrättsrörelse med fokus på övergrepp 

relaterade till Sverige i samband med ”kriget mot terrorismen”, och har nästan 500 medlemmar. 

Miniseminariet äger rum lördagen den 15 november kl 10 på MR-dagarna i Umeå Folkets Hus. 

För mer information, kontakta Sven Ruin på info@accoun.org eller mobiltelefon 070-2298678. 
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