PMUs policy för mänskliga
rättigheter
Fokus: Stärkning av människors rätt i hela sin livssituation
Nyckelord: rättighetsbaserat, ägarskap, kultur, religion,
respekt, värdegrund, representation

”... Han ska utbreda rätten bland folket”, ”… sätta dig till ljus för
folkslagen, för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur
fängelsehålorna, ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörker”
(Jes. 42:1, 7)
"..låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en
outsinlig ström!" (Amos 5:24)

Bakgrund och strävan
PMU vill medverka till att ”föra ut rätten till folket”. Det innebär att PMU genom ett rättighetsbaserat arbete vill bidra till
att samhällen formas utifrån individers och gruppers rätt till sina egna livssituationer. Centralt är lokalt ägarskap och
jämlikhet.

Policy
PMU drivs av principen att all verksamhet, i Sverige och globalt, ska bygga på och syfta till att människors rätt stärks. De
rättigheter som avses är de som är sammanställda i FNs olika konventioner. PMU vill särskilt vaka över generella religiösa
fri- och rättigheter och att inte minst kristna minoriteters rättigheter tillgodoses.





De mänskliga rättigheterna utgår från att alla människor, utan inskränkning, är födda fria och har lika värde och
rättigheter. Det innebär att de mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och ska ligga till grund för att
reglera människors samverkan och relationer till varandra. Dessa rättigheter ska respekteras för att begränsa
staters och olika överheters makt över individer och grupper.
De mänskliga rättigheterna ska göras synliga genom att omsorg om människan hamnar i centrum. Den praktiska
omsorgen ska bidra till att det sker en rättvis fördelning av resurser, makt och inflytande, rättigheter etc. mellan
individer, grupper och aktörer.
All mänsklig och organisatorisk ledning och styrning har ansvar för att rättigheterna främjas och skyddas enligt
principen: människa först och organisation sedan. I praktiken innebär det att varje rättighet för individen och
gruppen är en skyldighet för staten, organisationen och ledningen, och att marginaliserade individers och
gruppers röst och talan måste bäras av dem som är starkare och mer inflytelserika.

Policyns omfattning
Policyn reglerar all verksamhet som PMU finansierar. Det innebär att alla insatser och program måste bygga på och ta
hänsyn till ett rättighetsbaserat perspektiv både i upplägg och i målskrivning.

Implementering av policy
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till projektdesign och
uppföljning/utvärdering, samt komma till uttryck i målskrivningar och i insatsers synliga resultat. Policyn ska också i hög
grad prägla PMU i lärprocesser och i dialoger inom de globala nätverk man verkar inom.

Ansvarsfördelning och efterlevnad
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med uppdateringar
och reflektion över praktiska innebörder av policyn.
Avläsningspunkter (indikatorer):

Samhällen formas där människor har rätt till sina
Uppföljning och utvärdering av
egna livssituationer och rätt att ändra och utforma
policyn
dem så att de passar bättre
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt upp av PMUs

Rättigheter utgår från att alla är födda fria och har
ledningsgrupp, eller av den ledningsgruppen utser.
lika värde och rättighet
Uppföljningen sker årsvis och görs i form av en workshop.

Stat och marknad respekterar mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna görs synliga genom att
människan hamnar i centrum i fördelning av makt,
resurser och inflytande (människa först och
organisation sedan)

Utbytet och växelverkan mellan individer och
grupper är jämlikt och rättvist

Styrning och ledning av rörelser, organisationer,
team och grupper präglas av ansvar för att förvalta
mänskliga rättigheter
 De som är starkare och mer inflytelserika i samhället
tar ansvar för att föra talan för marginaliserade
grupper och individer
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