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HØRINGSINNSPILL TIL NORGES FØRSTE RAPPORT OM FN KONVENSJONEN OM RETTIGETENE TIL 

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 

Røde Kors takker for muligheten til å fremme innspill til rapporten om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Røde Kors verdsetter at regjeringen tar rettighetene til mennesker med ned-
satt funksjonsevne på alvor og bifaller arbeidet som ligger bak rapporten, også at Funksjonshemme-
des Fellesforbund har fått bevilget midler til å koordinere en «skyggerapport». De juridiske rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne synes for Røde Kors godt og bredt ivaretatt, men vi ser 
punkter som krever konkrete tiltak, støtteordninger og videre tilrettelegging. 
 
Den internasjonale Røde Kors bevegelsen vedtok under sin General Assembly i Sydney oktober 2013 
en resolusjon om Disability Inclusion, og Røde Kors i Norge er sterkt involvert i utarbeidelsen av en 
strategi som skal vedtas av hele bevegelsen med 189 nasjonalforeninger, den internasjonale Røde 
Kors komiteen (ICRC) og det internasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne Forbundet (IFRC) høsten 
2015.  
 
Røde Kors innspill til rapporten kan oppsummeres under følgende punkter:  
 
Risikosituasjoner og humanitære nødsituasjoner. Røde Kors er glade for at helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyser ligger til grunn for kommunalt sikkerhetsarbeid, og at oppfølging av særlig sårbare 
grupper er angitt som en kritisk samfunnsfunksjon. Vi er svært positive til det konkrete arbeidet som er 
pekt på i forhold til brannsikkerhet, og videre til fokuset som ligger på kommunikasjonsstrategien rundt 
dette. Røde Kors ser behov for og ønsker velkommen slike tilnærminger også på andre risikoområder, 
som for eksempel ved naturkatastrofer og ekstraordinære hendelser hvor lokalsamfunn rammes.  
 
Psykisk helse. Røde Kors påskjønner at regjeringen prioriterer å styrke helsetilbudet til mennesker 
med psykiske lidelser, men påpeker at innsatsen for psykisk helse bør komme på et tidligere tids-
punkt. Ved å prioritere forebyggende tiltak kan det forhindres at psykiske plager utvikler seg til lidelser. 
Rapportens tall om psykisk helse hos mennesker med nedsatt funksjonsevne er svært bekymringsfull. 
Røde Kors ser at frivilligheten kan være en kilde til bedre psykisk helse, både gjennom aktiviteter som 
retter seg mot definerte målgrupper og som inkluderingsarena gjennom ulike sosiale møteplasser og 
menneskemøter. 
 
Arbeid. Røde Kors ser en sammenheng tilknytning til arbeidslivet og psykisk helse. Det er anslått at 
80 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne ufrivillig står utenfor arbeidslivet.  Det å arbeide hand-
ler om så mye mer enn arbeid og inntekt; fellesskap, mestring, utvikling, samhandling med andre. Rø-
de Kors ser at frivilligheten kan være en treningsarena for mennesker som i lengre tid har stått utenfor 
arbeidslivet, og åpner for kompetanseheving, nettverk og ikke minst for at den frivillige får bidra til noe 
som er større enn en selv. Mennesker med nedsatt funksjonsevne utgjør ubrukte ressurser vi som 
samfunn trenger. I utarbeidelsen av strategier, støtteordninger, tiltak og tilrettelegging påpeker Røde 
Kors viktigheten av å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
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