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Remissyttrande gällande SOU 2015:74 ”Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års
Haagkonvention” (Ju2015/06051/L2)
Svenskar i Världen har givits tillfälle att ange yttrande över remissen Betänkandet Skydd för
vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention.
Sammanfattning

Svenskar i Världen bifaller betänkandet om att anta konventionen (Ju2015/06051/L2).
Försiktighet bör dock vidhållas i största möjliga mån i förhållande till personuppgiftslagen. Vi
anser att en försäkran krävs om att uppgifterna används med största försiktighet i annan stat,
och framhåller att en markering bör göras.
Yttrande

Svenskar i Världen väljer att yttra sig om den del av betänkandet som berör skydd för vuxna i
fråga om godmanskap och förvaltarskap i gränsöverskridande situationer. Dessa frågor regleras i
dagsläget i Sverige i 5 kap lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmyndarskap. Likväl finns vissa bestämmelser i överenskommelser mellan de
nordiska länderna. Vi ställer oss positiva till att dessa bestämmelser ska fortsatt gälla även efter
ett tillträde till 2000 års Haagkonvention, som dock ska äga företräde framför eventuella
motsvarande bestämmelser i 1904 års lag. Konventionen syftar bland annat till att förbättra
skyddet för vuxna som på grund av nedsatt eller bristande förmåga inte kan tillvarata sina
intressen i internationella situationer.
En förutsättning för att Svenskar i Världen ska ställa sig bakom betänkandet (Ju2015/06051/L2)
är att en markering görs gällande att försiktighet bör vidtas i förhållande till personuppgiftslagen.
Enligt denna är det som huvudregel förbjudet att överföra personuppgifter till en stat som inte
ligger i EU/EES om inte staten har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Utredningen
föreslår nu i betänkandet att det konventionsenliga samarbetet ska betraktas som ett sådant
viktigt allmänt intresse som motiverar att det görs ett undantag från förbudet mot överföring, om
det behövs enligt konventionen. Här anser dock Svenskar i Världen att en försäkran krävs om att
uppgifterna används med största försiktighet i annan stat. Ett vidtagande av en sådan försiktighet
skulle exempelvis kunna vara en garanti gällande att den stat till vilken man lämnar ut
uppgifterna erbjuder motsvarande sekretess och skydd som innehas i Sverige. Mot bakgrund av
detta ställer sig Svenskar i Världen bakom förslaget i sin helhet.

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

SVENSKAR I VÄRLDEN | Box 5501, Storgatan 19 | SE-114 85 Stockholm
Tfn: +46-(0)8 661 50 10 | E-post: svenskar.i.varlden@sviv.se | Hemsida: www.sviv.se

