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Menneskerettsalliansen består av 
- Foreningen for transpersoner 

- Harry Benjamin Ressurssenter  
- Kvinnefronten 

- LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 
- Landsorganisasjonen for Romanifolket 

- Norges Handikapforbund 
- Norsk Forbund for Utviklingshemmede 

- Rettferd for Taperne 
- Skeiv Ungdom 

- Stopp Diskrimineringen 
- Synshemmede Akademikere 

- Taternes Landsforening  
- ULOBA - Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse 

 

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om forslag til rettighetsfesting av 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

 

Menneskerettsalliansen arbeider for at alle skal ha samme grad av vern mot 

diskriminering i norsk lov uansett diskrimineringsgrunnlag. Vi ber derfor 

departementet å se forslaget til rettighetsfestning av brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) i lyset av den grunnleggende intensjon bak de nylig vedtatte reviderte 

diskriminerings- og likestillingslovene, for å sikre størst mulig likestilling på grunnlag 

av funksjonsevne. I det antidiskriminering og likestilling handler om grunnleggende 

menneskerettigheter som forplikter hele det norske lovverket, understreker vi også at 

den nylig ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) må ligge til grunn for rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse. 

 

Å lovfeste individuell rett til BPA kan sees som en vesentlig del av det å oppfylle 

CPRD artikkel 19, om retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. 

Derfor er Menneskerettsalliansen positiv til en rettighetsfesting som dessverre ikke er 

inkludert i regjeringens forslag.  

 

Siden dette primært handler om likestilling i samfunnet generelt, etterlyser 

Menneskerettsalliansen også at det understrekes hvordan BPA er et 

likestillingspolitisk virkemiddel, på linje med f.eks. barnehageplass som er ordninger 

som skal sikre den enkeltes selvbestemmelsesrett og realisere målet om likestilling 

mellom kvinner og menn. BPA er ikke et mål, men et middel til å leve et selvstendig 

liv og realisere deltakelse i utdanning, arbeidsliv, kultur og politikk. 

 

Menneskerettsalliansen ber departementet i denne sammenhengen å leggespesiell vekt 

på høringsuttalelsene fra alliansens organisasjoner som arbeider primært med 

funksjonsevnelikestilling: Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges 

Handikapforbund, Stopp Diskrimineringen og Uloba. 
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med vennlig hilsen 

Dag Øistein Endsjø (sign.) 

Leder, Menneskerettsalliansen 


