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2016/17:1297 Svenskt stöd till arbete mot tortyr
IRCT är en global organisation vars övergripande mål är att försvara rätten till
holistisk rehabilitering för tortyroffer samt att arbeta mot förekomsten av tortyr.
Organisationen samordnar ett nätverk bestående av 150 behandlingscenter i 80
länder, i alla världens regioner. Årligen behandlas 100 000 människor i deras
behandlingscenter, men de täcker ändå endast en liten del av det globala
behovet. I Sverige driver Röda Korset behandlingscenter som är en del av
IRCT.
IRCT är en viktig global aktör som verkar för tortyroffers rätt till rehabilitering
och rätten till juridisk prövning. De har varit drivande i att behandling av
tortyrskador har gått från att ses som en välgörenhetsfråga till att ses som en
rättighet.
Sverige hade fram till 2014 ett kärnstöd till IRCT på ca 10 miljoner kronor per
år, motsvarande 17 procent av organisations finansiering. Sedan 2015 har
stödet fasats ut. Samtidigt är IRCT oroade över eventuella neddragningar av
stödet från USA, och från olika FN-organ som riskerar förlora amerikanskt stöd
och därmed kan komma att dra ned på sitt stöd till IRCT. Enligt deras egna
beräkningar kan en tredjedel av deras rehabiliteringscenter vara hotade.
IRCT ser en oroande utveckling globalt när det gäller tortyr och menar på att
det finns en växande tolerans för tortyr som metod i Europa och att Trumps
uttalanden om att tortyr fungerar får konsekvenser, samtidigt som antalet förvar
för papperslösa migranter i USA tros öka med 300 procent till följd av Donald
Trumps politik.
Sida skriver att de, utifrån en lägre nivå på det aktuella anslaget än vad som
tidigare planerats, har beslutat att prioritera insatser som fokuserar på tematiska
områden som explicit nämns i regeringens strategi för området Särskilda
insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering. Tortyr nämns inte
explicit som en prioritering, men tas upp i strategin där det bland annat står att
”regeringen avser verka för globalt avskaffande av tortyr och dödsstraff och ett
slut på utomrättsliga avrättningar och försvinnanden”.
Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:
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Avser statsrådet att ta några initiativ för att prioritera arbetet mot tortyr i
strategin för mänskliga rättigheter och demokratisering och åter stödja IRCT?

………………………………………
Hans Linde (V)

Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
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