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L a g

1217/2013

om ändring av 2 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (660/2001) 2 § 1

mom., sådant det lyder i lag 1109/2008, som följer:

2 §

Uppgifter

Minoritetsombudsmannen ska
1) övervaka att lagen om likabehandling

(21/2004) följs på det sätt som bestäms i den
nämnda lagen,

2) främja goda etniska relationer i samhäl-
let,

3) följa och förbättra utlänningars och et-
niska minoriteters ställning och rättigheter,

4) göra och låta göra oberoende utred-
ningar i frågor som gäller etnisk diskrimine-
ring,

5) rapportera om hur likabehandlingen för-
verkligas för olika etniska grupper samt om
olika etniska gruppers förhållanden och ställ-
ning i samhället samt ta initiativ till undanrö-
jande av diskriminering och missförhållanden
som minoritetsombudsmannen har observe-
rat,

6) ge information om lagstiftningen om

diskriminering på grund av etniskt ursprung
och lagstiftningen om etniska minoriteters
och utlänningars ställning samt om tillämp-
ningen av nämnda lagstiftning,

7) utöva sin rätt att bli hörd enligt utlän-
ningslagen (301/2004) och övervaka verk-
ställigheten av avlägsnanden ur landet,

8) vara nationell rapportör om människo-
handel med uppgift att

a) ge akt på fenomen med anknytning till
människohandel, hur internationella förplik-
telser uppfylls och hur den nationella lagstift-
ningen fungerar samt rapportera om dessa,

b) lägga fram förslag och rekommendatio-
ner och yttra sig och ge råd om verksamheten
mot människohandel och tillgodoseendet av
offrens rättigheter,

c) hålla kontakt med internationella organi-
sationer i frågor som gäller människohandel.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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