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Kommentarer til Norges andre nasjonale rapport til FNs 

menneskerettighetsråd under ordningen Universal Periodic Review 
 

Atlas-alliansen takker for muligheten til å kommentere rapporten, og har følgende innspill:  

2.2. Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner  

Norge legger vekt på viktigheten av å fremme menneskerettighetene både i Norge og internasjonalt. 

Gjennom vårt arbeid med partnerorganisasjoner i Sør, blir det lagt merke til at Norge ikke har 

ratifisert tilleggsprotokollen om individuell klagerett på FN-konvensjonen om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. I rapporten heter det at Norge ikke har tatt stilling til en 

eventuell tilslutning til denne tilleggsprotokollen. Vi mener at dette er en altfor lettvint avvisning av 

tilleggsprotokollen som har en negativ signaleffekt ute.  

Vi foreslår at Norge bør uttrykke følgende ambisjon  

 Norge vil innhente en uavhengig utredning om mulige konsekvenser av en tilslutning til 

tilleggsprotokollen om individklageordning på FN-konvensjonen om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

3.6 Menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid 

Vi minner om publikasjonen «Norges internasjonale innsats for rettigheten til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne» som ble lansert i 2013. Denne bør reflekteres i rapporten. I dette 

dokumentet heter det bl.a. at Norge skal «arbeide for at ambassader og berørte deler av 

Utenriksdepartementet benytter UPR-prosessen til å påpeke brudd på funksjonshemmedes 

rettigheter, der hvor relevant». Det er sannsynlig at andre land vil gjøre det samme, særlig der hvor 

Norge har en større engasjement innen utviklings- og humanitært samarbeid.  



3.6.1 Menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.  Vi anbefaler at Norge løfter 

funksjonshemmedes rettigheter i utviklings- og utenrikspolitikken i tråd med Artikkel 11 og Artikkel 

32 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse artiklene 

legger tydelige føringer for Norges internasjonale samarbeid.  

 Funksjonshemmedes rettigheter er et særlig prioritert område i Norges internasjonale 

menneskerettighetsarbeid.    

 

4. Nasjonale prioriteringer 

i. Internasjonale menneskerettighetsinstrumenter 

Ut fra samme begrunnelse som nevnt under punkt 2.2 og 3.6, mener vi Norge bør kommentere at 

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal gjennomføres og foreslår at følgende 

konkrete tiltak tas inn:  

 Norge skal utarbeide en Handlingsplan for gjennomføring av FNs konvensjon om rettighetene 

til mennesker med nedsatt funksjonsevne i utenriks- og utviklingspolitikken.   

 

 Norge skal gjennomføre en uavhengig utredning og vurdere ratifisering av tilleggsprotokollen 

om individklageording til denne konveksjonen 

 

 

Vi ber dere ta kontakt dersom det skulle være spørsmål til noen av våre kommentarer. Lykke til med 

videre arbeid med rapporten.  
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