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Barne- Likestillings og Inkluderingsdepartementet 

        Oslo, 13. april, 2016 

Høringssvar – Norges rapport til FN om implementeringen av FNs 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne – 

CRPD 
 

Atlas-alliansen takker for muligheten til å kommentere Norges første rapport til CRPD komiteen. 

Atlas-alliansen er en sammenslutning av norske organisasjoner av funksjonshemmedes 

internasjonale utviklingsarbeid. Våre innspill er knyttet til Artikkel 11 og Artikkel 32 og berører 

utelukkende internasjonale forpliktelser som følger av konvensjonen.  

Artikkel 11 – Risikosituasjoner og humanitære situasjoner  

Norges internasjonale innsats for funksjonshemmede i humanitære situasjoner er en del av Norges 

arbeid for å realisere CRPD. Rapporten har utelatt omtale av hvordan Norge arbeider for å fremme 

funksjonshemmedes rettigheter i det humanitære arbeidet internasjonalt. Dette er stikk i strid med 

Regjeringens uttalelser om at Norge særlig vil fremme funksjonshemmedes rettigheter i den globale 

humanitære innsatsen1 slik det fremkommer i regjeringens Stortingsmelding om internasjonale 

menneskerettigheter. Her siker regjeringen at den vil: «Bidra til å styrke gjennomføringen av FNs 

konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, herunder ved utdanningsbistand, 

humanitær bistand, arbeid for global helse og arbeid med kvinner og likestilling». 

Vi foreslår derfor følgende tekst:  

Funksjonshemmede globalt rammes særlig hardt av humanitære katastrofer og konflikter.  

Regjeringen har derfor valgt å styrke innsatsen for funksjonshemmede i det humanitære arbeidet i 

tråd med Stortingsmeldingen om Menneskerettigheter (Meld. St. 10 2014-2015) Muligheter for alle – 

menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (s. 49). Regjeringen 

viderefører en politikk som skal bidra til økt bevissthet om behovet for å inkludere rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i humanitært arbeid2.  

 

                                                           
1
 St.meld 10 (2014-2015) Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel 

i utenriks- og utviklingspolitikken.  
2
 Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, BLD og UD (2013) s. 

12-14. 
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Artikkel 32 – Internasjonalt samarbeid 

Rapporten gir en god situasjonsbeskrivelse av funksjonshemmedes rettigheter og løfter frem 

innsatsen som planlegges innen utdanning og humanitær innsats.  

Vi har imidlertid noen kommentarer til rapporten: 

 Avsnittet om Norges arbeid for menneskerettighetene og St.meld 10 (2014-2015) er svært 

generell om Norges MR-arbeid og sier dessverre lite om hvordan regjeringen tenker å 

konkretisere arbeidet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i denne satsingen.  

 

Forslag til tekst:  

 

Norge skal arbeide for at funksjonshemmedes rettigheter blir en del av Norges internasjonale 

arbeid for å fremme menneskerettighetene. Blant annet vil Norge støtte lokale 

organisasjoner av funksjonshemmede som arbeider for å forsvare funksjonshemmedes 

rettigheter i sine land.  

 

 Vi skulle gjerne sett at rapporten var mer konkret på at arbeidet for funksjonshemmede skal 

inkluderes i utdanningssatsingen internasjonalt og gis en referanse til Artikkel 24 som en 

plattform for satsningen. Vi mener at Norge bør informere om planene for å utarbeide en 

egen handlingsplan for marginaliserte grupper hvor en funksjonshemmede skal utgjøre en 

viktig målgruppe.  

Forslag til tekst: 

Norge vil derfor utarbeide en handlingsplan for marginaliserte grupper i utdanningssatsingen 

som også vil omhandle hvordan funksjonshemmede skal nås og inkluderes i denne.  

 Rapporten omtaler situasjonen for barn med nedsatt funksjonshemmede i konflikt og 

katastrofer. Her skulle vi gjerne sett at rapporten ikke bare sier at den vil gi en million nye 

barn tilgang på kvalitesutdanning i krise og konflikt, men at denne satsingen også skal 

inkludere funksjonshemmede barn i kriser og konflikter.  

Forslag til tekst:  

Norge skal inkludere funksjonshemmede barn i Norges innsats for utdanning i konflikt.  

 Spesialrapportørens mandat har blitt lagt inn under Menneskerettighetsbruddet i motsetning 

til å ligge under DESA som tidligere, og vi er veldig fornøyd med at Norge har støttet dette 

arbeidet. Imidlertid er Spesialrapportøren ikke en ny stilling for å sette søkelys på situasjonen 

til verdens funksjonshemmede. Dette burde fremgått av avsnittet. 

 

 Regjeringen viser til at Utenriksdepartementet har et strategisk samarbeid med Atlas-

alliansen. Vi mener at rapporten også burde si noe om innhold for dette samarbeidet og hva 

regjeringen har som målsetting for dette og ønsker å få ut av dette strategiske samarbeidet.  
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For spørsmål og kommentarer til innspillet:  

Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen,  epost: arnt.holte@blindeforbundet.no  
Trine Cecilie Riis-Hansen, senior rådgiver i Atlas-alliansen, epost: trine@atlas-alliansen.no  
 

Vennlig hilsen 

 

Morten Eriksen 
Daglig leder i Atlas-alliansen  
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