
§ En objektiv utvärdering och hjälp att implementera 
mänskliga rättigheter, mäta dess effekter och ta 
fram ett pedagogiskt stöd som gör slutsatser och rek-
ommendationer lättillgängliga.

§ Resultat som inspirerar till nytänkande och ger 
organisationen verktyg att se mångfald som styrkor 
och möjligheter, inte som svagheter och begränsnin-
gar.

§ En konsult som bryr sig om och följer upp utrednin-
gen för ett resultat som leder till medvetenhet och 
insikt hos alla berörda. 

§ En konsult som samarbetar i nätverk med andra kon-
sultföretag för att kunna erbjuda ett effektivt re-
sultatet på kort tid. 

§ En konsult med kunskap inom mötestekniker som ger 
lyckade möten där alla kommer till tals och känner 
sig delaktiga.

Alla myndigheter och 
organisationer har rätt till:

Emergas värdegrund

  u t v ä r d e r i n g

“Men vaddå, ska vi jobba med MR här? Vi är ju så bra på det i Sverige.”



Artikel 1
Alla människor är födda 
fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utru-
stats med förnuft och 
samvete och bör handla 
gentemot varandra i en 
anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad 
till alla de rättigheter 
och friheter som utta-
las i denna förklaring 
utan åtskillnad av något 
slag, såsom på grund av 
ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller 
annan uppfattning, na-
tionellt eller socialt 
ursprung, egendom, börd 
eller ställning i övrigt. 
Ingen åtskillnad får 
heller göras på grund av 
den politiska, rättsliga 
eller internationella 

status som råder i det 
land eller det område 
som en person tillhör, 
vare sig detta land eller 
område är oberoende, står 
under förvaltarskap, är 
icke-självstyrande eller 
är underkastat någon an-
nan begränsning av sin 
suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till 
liv, frihet och personlig 
säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slav-
eri eller träldom; slav-
eri och slavhandel i 
alla dess former skall 
vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsät-
tas för tortyr el-

FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna
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