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Høring – Utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Viser til høringsbrev datert 3. august 2015.  

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF jobber 

med å styrke barns rettigheter, både globalt og i Norge. 

UNICEF Norge takker for muligheten til å komme med våre innspill til utredningen knyttet til 

valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Dersom departementet har spørsmål eller kommentarer 

til høringsinnspillet kan disse rettes til juridisk rådgiver Ivar Stokkereit på e-post; 

ivar.stokkereit@unicef.no eller på telefon: 24 14 51 13. 

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne gir ikke barn 

nye rettigheter utover de som allerede følger av FNs barnekonvensjon. CRPD understreker 

likevel statens ansvar for å sikre at også barn med funksjonsnedsettelse får ivaretatt sine 

grunnleggende rettigheter som barn, og er således et viktig rettslig dokument for å kartlegge 

omfanget av de folkerettslige forpliktelsene Norge har overfor barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

Mulige lovendringer: 

UNICEF Norge er opptatt av å sikre at de internasjonale forpliktelsene Norge påtar seg ved 

tilslutning til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner for barn overholdes. 

Tilslutning til tilleggsprotokollen om individuell klagerett til CRPD vil etter vår vurdering bidra 

til nettopp dette. Som det fremgår av utredningen vil ikke en tilslutning til tilleggsprotokollen 

påvirke de folkerettslige forpliktelsene Norge har etter hovedkonvensjonen, den gir med 

andre ord ikke nye substansielle rettigheter.  UNICEF Norge vil som det er fastslått i 

utredningen påpeke at eventuelle behov for lovendring i norsk rett som følge av tilslutning til 

tilleggsprotokollen vil forutsette at man anser at norsk lovgiving allerede nå ikke er i samsvar 

med våre forpliktelser etter konvensjonen.  

Andre konsekvenser: 

Det fremgår av utredningen at tilslutning til tilleggsprotokollen vil kunne bidra til å innsnevre 

handlingsrommet til norske politikere. Samtidig understrekes det at dette prinsipielt skyldes 
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tilslutning til CRPD, og ikke tilleggsprotokollen. UNICEF Norge vil påpeke at det er avgjørende 

at norske borgere kan fremme eventuelle klager rundt norsk implementering av 

konvensjonen til et overnasjonalt organ, for å sikre en dynamisk rettsutvikling og forståelse 

av norske forpliktelser overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utredningen peker 

på at en norsk tilslutning til tilleggsprotokollen vil bidra til å styrke rettsvernet til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, noe som UNICEF Norge anser for et vesentlig argument i 

spørsmålet om ratifikasjon. 

Når det gjelder spørsmålet om norsk tilslutning til tilleggsprotokollen til CRPD vil UNICEF 

Norge understreke at det følger av Barnekonvensjonens artikkel 3 at hensynet til barnets 

beste skal være et grunnleggende hensyn. Spørsmålet om tilslutning berører i høyeste grad 

barn med nedsatt funksjonsevne, og vi imøteser derfor en grundig vurdering av artikkel 3 i 

Barnekonvensjonen i departementets videre arbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 
 
 

Bernt Apeland 
Generalsekretær 
      

 

 

 


