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Status for gjennomføring av anbefalingene til Norge i den andre UPR-runden (2014)

Nr.

131.2.

131.3
131.4.
131.22.

131.23.

131.25.
131.26.

1
2

Anbefaling1

GODTATT
Ratifisere Europarådets konvensjon om forebygging og
bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
(Italia).
Ratifisere den internasjonale konvensjon om beskyttelse
mot tvungen forsvinning så snart som mulig (Japan).
Ratifisere den internasjonale konvensjon om beskyttelse
mot tvungen forsvinning (Frankrike).
Ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn
mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk, undertegnet av
Norge 25. oktober 2007 (Frankrike).
Ratifisere den valgfrie protokollen til konvensjon om barnets
rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og
barnepornografi (Tyskland).
Nedfelle prinsippene om likestilling mellom kvinner og menn
i grunnloven og annen relevant lovgivning (Jordan).
Endre diskrimineringsloven for å sikre at alle grunnlag for
diskriminering kan forbys (Jordan).

Status for
gjennomføring

Henvisning
til avsnitt i
Norges
tredje
rapport

Gjennomført
fullt ut

§5

Norges svar i 2014 på anbefalinger i den
andre UPR-runden2 som fortsatt er
relevante og som ikke er dekket i Norges
tredje rapport

Gjennomføring
er underveis

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§4

Gjennomført
fullt ut

§ 13

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NOindex.aspx, Second Cycle, Outcome of the review, Report of the Working Group (A/HRC/27/3), § 131.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NOindex.aspx, Second Cycle, Outcome of the review, Addendum (A/HRC/27/3/Add.1).
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131.28.

131.29.

131.31.

131.32.
131.33.
131.34.
131.36.

131.39.
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Endre loven om bekjempelse av diskriminering, slik at alle
grunnlag for diskriminering kan forbys (Tunisia).
Sikre beskyttelse mot alle former for diskriminering ved å
innlemme prinsippet om likestilling i lovgivningen, i samsvar
med FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for
diskriminering av kvinner (KDK), FNs konvensjon om
avskaffelse av alle former for rasediskriminering (RDK) og
FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) (Pakistan).
Styrke nasjonal lovgivning i samsvar med folkeretten for å
forhindre og treffe tiltak mot vold mot jenter og kvinner
(Maldivene).
Vedta omfattende lovgivning om vold i nære relasjoner og
innføre allmenne tiltak for å forhindre vold mot jenter og
kvinner, herunder voldtekt i ekteskapet, og sikre at
voldsutøvere rettsforfølges og straffes i samsvar med
lovbruddenes alvorlighetsgrad (Honduras).
Styrke nasjonal lovgivning om bekjempelse av tortur i
samsvar med FNs komité mot tortur (CAT) (Maldivene).
Gjennomgå lovgivningen for å sikre full tros-, samvittighetsog religionsfrihet (Russland).
Endre lovgivningen om adopsjon av barn for bedre å sikre
beskyttelsen av barns rettigheter (Russland).
Treffe ytterligere tiltak for å beskytte rettighetene til LHBTpersoner, kvinner, etniske minoriteter og personer med
nedsatt funksjonsevne, blant annet ved å gjennomføre de
fire nye diskrimineringslovene som trådte i kraft i januar
2014 (Australia).
Endre straffeloven slik at den omfatter hatefulle ytringer og
oppfordring til vold og diskriminering i mediene og under
valgkampanjer (Egypt).

Gjennomført
fullt ut

§ 40

Gjennomført
fullt ut

§ 40

Gjennomført
fullt ut
Gjennomføring
er underveis
Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 43

Gjennomført
fullt ut

§ 33

§ 30
§ 72
§§ 13-30

Allerede gjennomført. Den bestemmelsen i
straffeloven som spesifikt er rettet mot
vold i nære relasjoner (straffelovens
paragraf 219), trådte i kraft 1. januar 2006.
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131.42.

Vedta lover for å sikre likestilling mellom kjønnene når det
gjelder lønn, og å redusere vold i nære relasjoner samt
oppfølgingstiltak (Saudi-Arabia).

Gjennomført
fullt ut

§§ 19, 3640

131.43.

Bidra til en raskere etablering av en nasjonal institusjon for
menneskerettigheter som en ny, uavhengig part i arbeidet
for å overvåke og fremme menneskerettighetene i samsvar
med Paris-prinsippene; vedta lover mot alle former for
diskriminering mot urfolk (Sámediggi), rom-minoriteter og
utenlandske borgere, særlig innenfor utdanning, helse og
sysselsetting (Saudi-Arabia).
Få på plass en nasjonal institusjon for menneskerettigheter
som fullt ut er i overensstemmelse med Paris-prinsippene
(Irland).
Etablere en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i
samsvar med Paris-prinsippene (Sierra Leone).
Etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter i
samsvar med Paris-prinsippene (Ungarn).
Opprette en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i
samsvar med Paris-prinsippene (Venezuela).
Etablere en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i
samsvar med Paris-prinsippene (Egypt).
Fremskynde innføringen av tiltak for å etablere en uavhengig
nasjonal institusjon for menneskerettigheter (Ghana).
Etablere en uavhengig institusjon i samsvar med FNs Parisprinsipper (Sør-Afrika).
Få på plass en ny og fullt ut uavhengig nasjonal institusjon
for menneskerettigheter i tråd med Paris-prinsippene
(Canada).

Gjennomført
fullt ut

§§ 12-13

Gjennomført
fullt ut

§ 12

131.44.

131.45.
131.46.
131.47.
131.48.
131.49.
131.50.
131.51.
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Allerede gjennomført. Den bestemmelsen i
straffeloven som spesifikt er rettet mot
vold i nære relasjoner (straffelovens
paragraf 219), trådte i kraft 1. januar 2006.
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131.54.

131.55.

131.56.

131.57.

131.58.

131.59.

131.60.
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Gjeninnføre en fullt ut uavhengig nasjonal institusjon for
menneskerettigheter i samsvar med Paris-prinsippene
(Danmark).
Fremskynde innføringen av en ny nasjonal institusjon for
menneskerettigheter som fullt ut er i overensstemmelse
med Paris-prinsippene (Australia).
Treffe alle nødvendige tiltak på nasjonalt nivå for at den
nasjonale institusjonen for menneskerettigheter fullt ut skal
oppfylle Paris-prinsippene og få tilført de økonomiske og
menneskelige ressursene som er nødvendige for at den fullt
ut kan utføre sin virksomhet (Uruguay).
Vurdere om det er mulig å fremskynde prosessen med å
etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter
som fullt ut er i overensstemmelse med Paris-prinsippene
(Ukraina).
Fremskynde innsatsen for å etablere en nasjonal institusjon
for menneskerettigheter i samsvar med Paris-prinsippene,
og sørge for at den får tilstrekkelige ressurser til å kunne
være effektiv (Malaysia).
Etablere den nye nasjonale institusjonen for
menneskerettigheter på en slik måte at den kan drives på en
effektiv og uavhengig måte, og fullt ut i samsvar med Parisprinsippene (Nederland).
Gjeninnføre den nasjonale institusjonen for
menneskerettigheter som en vital, klart uavhengig
institusjon med et sterkt mandat og tilstrekkelig med
kapasitet og ressurser til å kunne styrke gjennomføringen av
menneskerettighetene i landet (Hellas).
Sørge for at den nye nasjonale institusjonen for
menneskerettigheter er uavhengig og får et sterkt mandat
samt kapasitet og ressurser til en effektiv gjennomføring av
menneskerettighetene på nasjonalt nivå (Spania).
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131.64.

131.65.

131.70.
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131.72.

131.74.
131.75.
131.76.
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Fullføre prosessen med å få på plass en ny nasjonal
institusjon for menneskerettigheter på grunnlag av Parisprinsippene (Niger).
Fremskynde og prioritere innføringen av den nye nasjonale
institusjonen for menneskerettigheter med et mandat som
er i samsvar med Paris-prinsippene (Thailand).
Etablere en nasjonal institusjon for menneskerettigheter
som har A-status og fullt ut er i samsvar med Parisprinsippene (Guatemala).
Videreføre innsatsen for å vurdere om det skal opprettes en
ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter som følger
Paris-prinsippene (Indonesia).
Videreføre innsatsen for å sikre at ombudskontoret for
likestilling og mot diskriminering har tilstrekkelige ressurser
til å fremme sitt arbeid (Montenegro).
Gjøre mer for å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet
i tråd med likestillingspolitikken (Botswana).
Sørge for, i samsvar med landets forpliktelser i henhold til
internasjonale menneskerettigheter, en best mulig
beskyttelse av og støtte til familien, som den naturlige og
grunnleggende enheten i samfunnet (Egypt).
Videreføre innsatsen for å imøtegå kjønnsstereotypier og
diskriminerende holdninger, og for å fremme likestilling
mellom kjønnene (Ukraina).
Fortsette å fremme likestilling mellom kjønnene i landet, og
dele sine erfaringer med andre nasjoner (Cuba).
Sikre at likestilling mellom kjønnene respekteres, i
arbeidslivet så vel som i skolene (Øst-Timor).
Styrke innsatsen for å forhindre diskriminering av etniske
grupper og bekjempe diskriminering av personer med
innvandrerbakgrunn (Hellas).

Gjennomført
fullt ut

§ 14

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 17

Gjennomført
fullt ut

§ 18

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§§ 18, 103

§ 73

§§ 15-19
§§ 27-30
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131.83.

131.84.

131.85.

131.87.

131.88.

131.89.

131.90.

131.91.
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Vedta de tiltak som er nødvendige for å bekjempe alle
former for diskriminering av migranter (Guatemala).
Videreføre innsatsen for å bekjempe alle former for
diskriminering, særlig islamofobi (Algerie).
Videreføre innsatsen for å forhindre og bekjempe rasisme,
rasediskriminering, fremmedfrykt og tilhørende intoleranse
(Turkmenistan).
Fortsette og styrke innsatsen for å forhindre og eliminere
alle former for faktisk diskriminering av etniske grupper og
personer med innvandrerbakgrunn (Canada).
Treffe ytterligere tiltak for å bekjempe diskriminering og
andre former for intoleranse, blant annet ved å fremme
toleranse og mangfold, samt reise sak mot dem som begår
slike handlinger (Cuba).
Videreføre sitt konstruktive arbeid for å fremme likestilling
og ikke-diskriminering (Palestina).

Etablere og gjennomføre strategier for å bekjempe
diskriminering av etniske minoriteter, urfolk og migranter på
en effektiv måte (Vietnam).
Vedta virksomme rettslige og praktiske tiltak for å stoppe og
bekjempe alle former for diskriminering av personer med
innvandrerbakgrunn, særlig muslimer (Iran).
Vedta konkrete tiltak for å forhindre og bekjempe alle
former for diskriminering av personer med
innvandrerbakgrunn (Rwanda).
Videreføre og styrke innsatsen for å forhindre og bekjempe
alle former for diskriminering av personer med
migrantbakgrunn, særlig på arbeidsmarkedet, i

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-30

Gjennomført
fullt ut

§§ 27-30
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131.92.

131.93.

131.94.

131.95.

131.96.

131.98.

131.100.

131.101.
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boligsektoren og innenfor utdanning og helsestell
(Østerrike).
Treffe ytterligere konkrete tiltak for å bekjempe
diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn på
arbeidsmarkedet (Finland).
Vedta rettslige og administrative tiltak for å forhindre
enhver form for diskriminering av etniske minoritetsgrupper
innenfor utdanning, helse, sysselsetting, boligmarked og
andre områder (Kina).
Videreføre de tiltakene som er gjort for å redusere
diskriminering av migranter og etniske minoriteter
(Argentina).
Styrke innsatsen for å forhindre diskriminering av etniske
grupper og fremme likestilling, samt forhindre og bekjempe
diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn
(Polen).
Treffe effektive tiltak for å forbedre rom- og romani/taterminoritetenes situasjon, og sikre at alle former for
diskriminering av disse gruppene når det gjelder
tjenesteyting, motarbeides kraftig og sanksjoneres på en
passende måte (Iran).
Treffe konkrete tiltak for å fremme toleranse og mangfold i
samfunnet, og gi rettshåndhevere opplæring i hvordan de
kan påvise og rettsforfølge hatefulle ytringer, både i og
utenfor det digitale rom (India).
Treffe effektive tiltak for å hindre diskriminering av og
negative holdninger mot migranter i Norge (Bangladesh).
Utarbeide en omfattende strategi for å forhindre, forby og
bekjempe hatefulle ytringer som et prioritert område, blant
annet ved tiltak for å etterforske og rettsforfølge tilknyttede
lovbrudd på en effektiv måte (Iran).

Gjennomført
fullt ut

§§ 27-28

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-30

Gjennomført
fullt ut

§§ 27-30

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-30

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-28

Gjennomført
fullt ut

§§ 33-35

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-30, 3335
§§ 33-35

Gjennomført
fullt ut

Allerede gjennomført. Straffeloven
inneholder bestemmelser om mange
ytringer som kan beskrives som hatefulle.
Når de framføres offentlig, betraktes alle
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hatefulle og diskriminerende ytringer,
oppfordringer til vold og avsløringer av
visse personopplysninger som straffbare
handlinger, forutsatt at ytringsfriheten som
menneskerett overholdes. Det samme
gjelder for trakassering og trusler.
131.102.

131.103.

131.104.
131.105.

131.106.

131.107.

131.108.
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Skape større bevissthet om og fremme toleranse og
mangfold i samfunnet, og gi rettshåndhevere opplæring i
hvordan de kan påvise og rettsforfølge hatefulle ytringer
(Israel).
Styrke innsatsen for å fremme toleranse og mangfold i
samfunnet, og gi rettshåndhevere opplæring i hvordan de
kan påvise og rettsforfølge hatefulle ytringer og stille
gjerningspersonene til ansvar (Bahrain).
Styrke innsatsen for å bekjempe hatefulle ytringer, og gi
rettshåndhevere opplæring på dette området (Hellas).
Treffe mer effektive tiltak for å bekjempe, eller til og med
utrydde, hatkriminalitet og hatefulle ytringer rettet mot
minoritetsgrupper i Norge, med vekt på å forhindre og følge
opp slike handlinger (Elfenbenskysten).
Skape større bevissthet om og fremme toleranse og
mangfold i samfunnet, og sikre at voldshandlinger,
diskriminering og hatefulle ytringer blir systematisk
etterforsket, og at de påståtte gjerningspersonene blir
rettsforfulgt (Aserbajdsjan).
Utarbeide effektive tiltak for å bekjempe ansporinger til hat
og utslag av intoleranse, særlig ved å etterforske og
rettsforfølge utslag av intoleranse på en effektiv måte
(Hviterussland).
Videreføre innsatsen for å bekjempe hatkriminalitet og
forherligelse av kriminelle (Armenia).

Gjennomført
fullt ut

§§ 33-35

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-30,
33-35

Gjennomført
fullt ut

§§ 33-35

Gjennomført
fullt ut

§ 35
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131.110.

131.111.

131.112.

131.113.
131.114.
131.115.
131.116.

131.117.
131.118.
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Forbedre innsamlingen av data om hatkriminalitet og om
faktiske tilfeller av dette, arbeide for å finne årsakene til at
saker ikke anmeldes, oppmuntre ofre til å anmelde og om
nødvendig treffe tiltak for å beskytte dem (Tyrkia).
Bidra ytterligere til å støtte eksisterende initiativer for å
samle inn og generere disaggregerte data om rasisme og
diskriminering (Brasil).
Treffe tiltak for å få slutt på diskriminering av migranter eller
personer med innvandrerbakgrunn så vel som asylsøkere og
flyktninger, særlig når det gjelder tilgang til offentlige
tjenester, bolig, sysselsetting og helsetjenester (Tunisia).
Treffe egnede tiltak for å få slutt på diskriminering av
innvandrere og asylsøkere når det gjelder tilgang til
offentlige tjenester, bolig, helsetjenester og sysselsetting, i
samsvar med en bekymringsmelding fra FNs
rasediskrimineringskonvensjon (CERD) (India).
Styrke innsatsen for å bekjempe hatkriminalitet og vold i
nære relasjoner (Sudan).
Bekjempe diskriminering av barn fra minoritetsgrupper og
barn med nedsatt funksjonsevne (Jordan).
Bekjempe diskriminering av barn fra minoritetsgrupper og
urfolk, samt barn med nedsatt funksjonsevne (Bahrain).
Sikre like rettigheter og muligheter for barn av innvandrere,
rom og urfolk, etterforske påstander om mobbing av barn
fra etniske minoriteter i skolene og treffe effektive tiltak for
å beskytte dem mot fordommer, vold og stigmatisering
(Usbekistan).
Trappe opp innsatsen for å bekjempe raseprofilering i alle
sektorer, både offentlige og private (Togo).
Fremme innsatsen rettet mot etnisk profilering og
raseprofilering, særlig i stopp- og ransakingsoperasjoner

Gjennomført
fullt ut

§§ 33-35

Gjennomføring
er underveis

§ 27

Gjennomføring
er underveis

§§ 27-28

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§§ 33-40

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-28, 88

Gjennomføring
er underveis

§ 29

§§ 13-14,
18, 22-26
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utført av politi-, toll- og immigrasjonstjenestemenn
(Malaysia).
Fortsette arbeidet for å opprette en nasjonal ordning for
forebygging av tortur (Guatemala).
Styrke innsatsen for å gi bistand til ofre for menneskehandel,
for eksempel tilgang til utdanning, yrkesopplæring og
arbeidsmarkedet (Iran).
Fortsette bekjempelsen av menneskehandel og delta i
samarbeidet om dette innenfor det internasjonale
rammeverket (Romania).
Igangsette arbeid for å beskytte ofrene for menneskehandel,
i samsvar med Europarådets konvensjon om tiltak mot
menneskehandel og anbefalingene fra ekspertgruppen
GRETA (Hviterussland).
Styrke innsatsen for å forhindre menneskehandel av
mindreårige ved å bevilge tilstrekkelige ressurser til at
immigrasjonsmyndighetene får mulighet til å etterforske
hver enkelt sak som gjelder savnede mindreårige
(Turkmenistan).
Ta hensyn til anbefalingene fra FNs konvensjon om
avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (KDK)
når det gjelder økningen i antallet kvinner som er ofre for
menneskehandel, samt den økte forekomsten av
voldshandlinger mot kvinner (Nicaragua).
Øke engasjementet i regionen sammen med regionale og
interregionale partnere for å bidra til å bygge opp kapasitet
som kan motvirke menneskehandel, særlig av kvinner og
barn (Filippinene).
Etterforske og straffe mishandling, trakassering og
oppfordring til vold og hat, som minoriteter og andre
sårbare grupper utsettes for (Mexico).

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 45

Gjennomføring
er underveis

§ 42

Gjennomføring
er underveis

§§ 36-38,
42

Gjennomføring
er underveis

§ 42

Gjennomført
fullt ut

§§ 33-35

§§ 42, 39
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131.135.
131.136.

131.137.
131.138.
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Fortsette å gjennomføre egnet politikk og egnede
programmer for å bekjempe vold mot og misbruk av barn,
og påse at ofrene får behandling og blir helbredet og sosialt
integrert (Palestina).
Styrke tiltak for å virkeliggjøre barns rettigheter og forhindre
vold mot barn (Algerie).
Styrke innsatsen for å bekjempe og forhindre vold i nære
relasjoner, herunder ulike former for vold mot og seksuelt
misbruk av barn (Aserbajdsjan).
Fortsette å fremme et større fokus på bekjempelse av
kjønnsbasert vold (Montenegro).
Arbeide for at regjeringen fortsatt skal prioritere kampen
mot vold i nære relasjoner (Paraguay).
Vedta mer effektive tiltak for å forhindre vold i nære
relasjoner og alle andre former for vold mot og misbruk av
kvinner og barn (Vietnam).
Styrke innsatsen når det gjelder kamp mot vold i nære
relasjoner, voldtekt og vold mot og seksuelt misbruk av barn,
slik Norge allerede har forpliktet seg til (Niger).
Treffe effektive tiltak for å bekjempe vold mot jenter og
kvinner (India).
Styrke tiltakene for å etterforske og rettsforfølge tilfeller av
vold i nære relasjoner, og gi bistand til kvinner og barn som
er voldsofre, særlig når det gjelder sosial rehabilitering (Sri
Lanka).
Styrke innsatsen for å gjennomføre den nasjonale
forebyggingsstrategien mot kjønnsbasert vold (Filippinene).
Fortsette å styrke tiltak som er vedtatt for å bekjempe
kjønnsbasert vold ved å gjøre tiltakene mer effektive og gi
ofrene bedre beskyttelse (Spania).

Gjennomføring
er underveis

§§ 36-40,
70-71

Gjennomført
fullt ut
Gjennomføring
er underveis

§§ 36-40
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131.139.

Forbedre forholdene i kriminalomsorgen og i midlertidige
interneringssentre for asylsøkere (Russland).

Gjennomføring
er underveis

§§ 46, 4850, 58

131.141.

Vedta strakstiltak for å sikre en tilstrekkelig vurdering av
behovet for soning i isolasjon i hvert enkelt varetektstilfelle,
samt sikre en strengere gjennomføring av den lovfestede 48timersfristen for bruk av et slikt kortvarig tiltak for bevaring
av den offentlige orden (Italia).
Sørge for at forholdene legges til rette for at politiarrest
begrenses til den 48-timersfristen som er fastsatt i norsk lov
(Nederland).
Redusere varigheten av politiarrest og varetekt, særlig når
det gjelder soning i isolasjon (Sveits).
Gjennomgå ordningen med varetektsfengsling av barn og
unge, og vedta alternative tiltak i samsvar med
anbefalingene til FNs konvensjonsorganer (Usbekistan).
Revidere ordningen med forvaring for å redusere bruken av
politiarrest for barn, og sikre at politiarrest av barn er en
siste utvei og et tiltak som skal brukes i kortest mulig tid
(Canada).
Gjennomføre politikk og programmer for å bekjempe
seksuell utnytting og misbruk og for rehabilitering og sosial
integrasjon av ofre for slik vold, særlig mindreårige (Costa
Rica).
Arbeide for å sikre beskyttelse av alle barn som er ofre for
og/eller vitner til lovbrudd, og etterleve FNs retningslinjer
for saker der barn er ofre for og vitner til lovbrudd (Libya).
Videreføre innsatsen for å beskytte alle barn som er i
konflikt med loven, og samtidig ta i betraktning prinsippene
om barnets beste, herunder muligheten for å inkorporere
prinsippet om gjenopprettende rettferdighet i rettssystemet
for unge lovovertredere (Indonesia).

Gjennomført
fullt ut

§§ 46, 48

Gjennomført
fullt ut

§ 48

Gjennomføring
er underveis

§§ 36-41,
70-71, 80

Gjennomføring
er underveis

§§ 36-38,
40

Gjennomført
fullt ut

§ 48

131.142.

131.143.
131.145.

131.146.

131.147.

131.148.

131.150.

12

Det arbeides kontinuerlig for å forbedre
forholdene når det gjelder kriminalomsorg
og internering.
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131.151.

131.152.

131.153.
131.154.

131.155.

131.156.

131.157.

131.160.

131.162.
131.163.
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Lette tilgangen til rettssystemet for ofre for seksuell vold,
særlig ved å redusere ventetiden for avhør av ofrene og gi
dem bedre omsorg (Frankrike).
Garantere at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid (ØstTimor).

Gjennomføring
er underveis

§§ 36-40

Delvis
gjennomført

§ 19

Videreføre innsatsen for å sikre kvinner og menn lik lønn for
likt arbeid (Benin).
Redusere lønnsforskjellene ved å innføre ytterligere tiltak
som skal sikre at kvinner og menn får lik lønn for arbeid av
lik verdi (Malaysia).
Treffe konkrete tiltak for å redusere lønnsforskjeller basert
på manglende likestilling mellom kjønnene, for å sikre at
kvinner og menn får lik lønn for arbeid av lik verdi (Rwanda).
Styrke tiltakene for å oppmuntre kvinner til å delta på
arbeidsmarkedet uten kjønnsdiskriminering, blant annet ved
å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn (Sri
Lanka).
Treffe flere politiske tiltak for å øke deltakelsen på
arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn, samt
tiltak som gjør det mulig å fjerne lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn (Paraguay).
Sikre at krisesentre og boenheter for vanskeligstilte har en
tilfredsstillende standard, særlig for familier med barn
(Storbritannia og Nord-Irland).
Videreutvikle og gjennomføre en vesentlig mer effektiv
strategi for å bekjempe barnefattigdom (Kirgisistan).
Videreføre innsatsen for å støtte utviklingslandenes kamp
mot fattigdom gjennom landets utviklingsbistand
(Bangladesh).

Gjennomført
fullt ut

Gjennomført
fullt ut

§§ 15, 1819

Gjennomført
fullt ut

§§ 37, 77

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 78
§ 103
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131.165.

131.166.

131.168.
131.169.

131.170.

131.171.

131.172.

14

Treffe ytterligere tiltak for å garantere at all medisinsk
behandling av personer med utviklingshemming eller
mentale lidelser utføres med full respekt for pasientenes
menneskeverd (Italia).
Treffe ytterligere konkrete tiltak for å redusere bruken av
tvang i behandling og forvaring av personer med mentale
lidelser eller utviklingshemming, blant annet gjennom bedre
tilsyn med institusjoner for psykisk helsevern og ved å
utarbeide frivillige alternativer til tvangstiltak (New Zealand).
Sikre at tvangstiltak i institusjoner for psykisk helsevern
anvendes bare når det er nødvendig og på en
forholdsmessig måte (Sveits).
Sørge for at helsepersonell får bedre opplæring i
tverrkulturell kommunikasjon (Portugal).
Effektivt gjennomføre de nye reglene for helsetjenester og
medisinsk tilsyn som gir alle personer i landet rett til å få
akutt medisinsk hjelp og til å bli undersøkt av
spesialisthelsetjenesten (Venezuela).
Fordoble innsatsen for å redusere misbruket av narkotika og
andre psykotrope stoffer, særlig blant barn og ungdom
(Costa Rica).

Gjennomføring
er underveis

§ 82

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 80

Gjennomføring
er underveis

§ 81

Styrke innsatsen for å redusere narkotikamisbruk, slik FNs
konvensjon om barnets rettigheter (BK) anbefaler
(Botswana).
Sikre rombarns rett til utdanning og styrke tiltakene for å
avhjelpe de problemene som rom- og romani/taterbarn
møter i utdanningssystemet, og finne løsninger som er
tilpasset roms spesielle livsstil (Iran).

Gjennomført
fullt ut

§ 81

Gjennomføring
er underveis

§§ 85, 88,
98-99

§ 79

To av regjeringens viktigste prioriteringer
er å redusere stoffmisbruk og styrke
tjenestene for personer med psykiske
lidelser. Økt støtte er allerede blitt
bevilget, flere tiltak er allerede
gjennomført og ytterligere midler vil
komme.
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131.173.

131.174.

131.175.

131.176.
131.177.
131.178.
131.179.

131.180.

131.181.
131.184.

131.185.
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Treffe ytterligere tiltak for å sikre at barn med
innvandrerbakgrunn fullt ut får nyte godt av retten til
utdanning, og fjerne diskriminering når det gjelder disse
barnas tilgang til utdanning (Kirgisistan).
Garantere at alle barn, herunder innvandrerbarn og
asylsøkere, får tilgang til grunnskole og videregående
opplæring (Mexico).
Treffe ytterligere tiltak for å sikre at barn med
innvandrerbakgrunn fullt ut får benytte seg av retten til
utdanning (Portugal).
Videreføre innsatsen for å sikre at urfolk får benytte sin rett
til utdanning (Øst-Timor).
Videreføre innsatsen for å sette av tilstrekkelige pedagogiske
ressurser til utdanning for Norges urbefolkning (Benin).
Treffe egnede tiltak for å støtte nasjonale minoriteters kultur
på en effektiv måte, særlig ved å bevare deres språk (Iran).
Legge særlig vekt på å beskytte barn med nedsatt
funksjonsevne i sin politikk for beskyttelse av personer med
nedsatt funksjonsevne, ettersom disse barna er mer utsatt
for diskriminering (Spania).
Fortsette å styrke de bestemmelsene som garanterer
menneskerettigheter for personer som tilhører etniske
minoriteter (Den tidligere jugoslaviske republikk
Makedonia).
Vedta tiltak for å fremme og lette bruken av urfolkenes
språk (Mexico).
Treffe ytterligere tiltak for å bevare og fremme samenes
tradisjonelle livsgrunnlag, for eksempel reindrift og fiske
(Slovenia).
Opprettholde dialogen med urfolksgrupper som påvirkes av
statens økende gruvedriftsvirksomhet i nord, og komme til

Gjennomført
fullt ut

§ 85

Allerede gjennomført

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut
Gjennomføring
er underveis
Gjennomføring
er underveis

§ 96

Allerede gjennomført

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
27-30, 90102

Gjennomført
fullt ut
Delvis
gjennomført

§§ 95-96

Gjennomført
fullt ut

§ 93

§ 96
§§ 98, 99,
101
§§ 22-26

§ 92
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enighet om hva som er akseptabelt for begge sider
(Tyskland).
Sikre at flernasjonale selskapers og andre
forretningsforetaks virksomhet ikke påvirker urfolks og
andre etniske gruppers rettigheter på en negativ måte (SørAfrika)3.
Styrke beskyttelsen av samene og fremme deres rettigheter,
blant annet når det gjelder språkopplæring og bevaring av
kultur og tradisjoner (Usbekistan).
Vedta effektive tiltak for å beskytte samenes
språkrettigheter og kultur (Kina).
Styrke tiltakene for å fremme og beskytte
menneskerettighetene til minoriteter som for eksempel rom
og andre sårbare grupper (Venezuela).
Fortsette å føre en egnet og effektiv politikk for å gi rom
bedre tilgang til utdanning, og vurdere å vedta ytterligere
tiltak i tråd med anbefalinger fra nasjonale
menneskerettighetsinstitusjoner (Tsjekkia).
Videreføre politikken for å integrere migranter og nasjonale
minoriteter i samfunnet (Armenia).
Gjennomgå eksisterende lovgivning og programmer på nytt
med sikte på gi alle migranter bedre sosial beskyttelse,
redusere fremmedfrykt og forbedre allmennhetens
oppfatning av migranter (Filippinene).
Utarbeide kampanjer for å gjøre innvandrere mer bevisst på
hvilke rettigheter de har, særlig når det gjelder tilgang til
helsetjenester (Portugal).

131.186.

131.187.

131.188.
131.189.

131.190.

131.192.
131.193.

131.195.

3

16

Gjennomføring
er underveis

§§ 104-105

Gjennomført
fullt ut

§ 95

Gjennomført
fullt ut

§ 99

Gjennomført
fullt ut
Delvis
gjennomført

§§ 31-32

Gjennomføring
er underveis

§§ 31, 80

§§ 13-14,
27-28, 3335

Den opprinnelige anbefalingen var: «Sikre at flernasjonale selskapers og andre forretningsforetaks virksomhet ikke påvirker urfolks rettigheter på en negativ måte
(Sør-Afrika)».
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131.198.

131.199.
131.200.

131.201.

131.30.

131.35.

131.37.

131.67.
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Treffe ytterligere tiltak for å integrere barnets beste i alle
stadier av asyl- og migrasjonsprosessen, i tråd med
menneskerettighetsforpliktelsene i henhold til FNs
konvensjon om barnets rettigheter (BK), og å sikre særlig
beskyttelse for enslige mindreårige asylsøkere (Østerrike).
Videreføre og styrke tiltakene for å sikre respekten for
barnets beste ved håndheving av den offentlige politikken
for migranters rettigheter (Brasil).
Sikre barnets beste i alle innvandringssaker (Chile).
Treffe tiltak for å hindre at mindreårige forsvinner fra
mottakssentre ved å identifisere og sikre barn som risikerer
å bli ofre for menneskehandel (Finland).
Fortsette å gi høyeste prioritet til enslige mindreårige
asylsøkere som er plassert i mottakssentre og forhindre at
de forsvinner, blant annet ved å gi dem de nødvendige
ressurser, forbedre tiltakene for rask identifikasjon og styrke
tidligere innsats på dette området (Tyskland).
DELVIS GODTATT
Iverksette særlig lovgivning for å innføre omfattende tiltak
for å forhindre og bekjempe vold mot jenter og kvinner, og
gi ofrene tilstrekkelig bistand og beskyttelse (Polen).
Styrke lovens definisjon av voldtekt ved å legge manglende
samtykke til grunn snarere enn bruken av trusler eller makt,
for dermed å sikre at ofrene gis bedre lovbeskyttelse (USA).
Endre den nasjonale valglovgivningen slik at den blir i
samsvar med internasjonale standarder og forpliktelser, og
ta i betraktning borgernes mulighet til rettslig behandling av
spørsmål som gjelder deres rett til å velge representanter
ved lokalvalg og parlamentsvalg (Hviterussland).

Gjennomført
fullt ut

§ 53

Gjennomført
fullt ut

§ 56

Gjennomført
fullt ut

§§ 55-56

Gjennomført
fullt ut

§§ 37-40

Ikke
gjennomført

§ 41

Gjennomføring
er underveis

§ 67

Gi den grundige vurderingen som er nødvendig, i sitt
internasjonale menneskerettighetssamarbeid med andre

Gjennomført
fullt ut

§ 103

Departementet vurderer løpende hvorvidt
den nasjonale lovgivningen er i tråd med
internasjonale standarder og prinsipper. I
framtiden vil departementet vurdere å se
nærmere på om borgere kan gis mulighet
til rettslig behandling i valgrelaterte saker.
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131.69.

131.73.

131.78.
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land, av hvorvidt innsatsen og bidragene bør samordnes
med de berørte landenes prioriteringer, politikk og nasjonale
planer, som del av en reell dialog (Sudan).
Vedta en ny handlingsplan for å fremme likestilling og
forhindre etnisk diskriminering, samt forhindre og bekjempe
diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn
(Honduras).
Treffe effektive tiltak for å stoppe en overseksualisert
framstilling av kvinner i media (Bangladesh).

Utarbeide en strategi for å bekjempe offentlige rasistiske
ytringer på en effektiv måte (Russland).

Gjennomføring
er underveis

§§ 13-14,
27-28

Delvis
gjennomført

§ 18

Gjennomført
fullt ut

§ 35

Den norske regjeringen har allerede truffet
tiltak for å stoppe den overseksualiserte
framstillingen av kvinner i mediene. I
straffelovens paragraf 204 er det for
eksempel fastsatt at enhver person som
offentliggjør, selger eller på annen måte
forsøker å utbre pornografi, skal kunne
straffes med bøter eller fengsel inntil tre
år. Videre er det fastsatt i
markedsføringslovens paragraf 2 annet
ledd at annonsør og den som utformer
reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i
strid med likeverdet mellom kjønnene, og
at den ikke utnytter det ene kjønns kropp
eller gir inntrykk av en støtende eller
nedsettende vurdering av kvinne eller
mann.
Den norske regjering har som mål å stoppe
overseksualiserte framstillinger av begge
kjønn i mediene. Vi mener imidlertid at
ytringsfriheten også skal gjelde for
mediene, og vil derfor ikke forby alle
ytringer med seksualisert innhold.
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131.80.

131.82.

131.86.
131.97.

131.99.

131.122.

131.140.
131.144.
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Treffe effektive tiltak for å bekjempe ethvert uttrykk for
diskriminering, rasisme, fremmedfrykt og intoleranse i
samfunnet, blant annet ved å vedta og gjennomføre en
omfattende nasjonal handlingsplan (Usbekistan).
Vedta mer omfattende tiltak mot rasisme og fremmedfrykt,
og innføre tilsvarende ordninger for å overvåke og sikre at
de følges (Kina).
Bekjempe fordommer som rasisme, rasediskriminering,
fremmedfrykt og andre former for intoleranse på en mer
effektiv og bestemt måte (Venezuela).
Treffe ytterligere tiltak for å bekjempe rasistiske ytringer,
særlig mot rom (Tyrkia).
Behandle saker knyttet til diskriminering av minoriteter,
blant annet rom, og utarbeide en omfattende strategi for å
bekjempe hatefulle ytringer, herunder tiltak for å etterforske
og rettsforfølge slike lovbrudd på en effektiv måte
(Pakistan).
Treffe umiddelbare tiltak for å bekjempe diskriminering av
migranter, personer med innvandrerbakgrunn, asylsøkere og
flyktninger når disse søker tilgang til offentlige tjenester,
boliger, arbeidsmarked og helsetjenester, slik komiteen for
avskaffing av rasediskriminering har uttrykt bekymring om,
og styrke innsatsen for å forhindre og bekjempe alle former
for diskriminering og fremme likestilling, blant annet
gjennom å vedta en ny handlingsplan (Aserbajdsjan).
Vedta en formalisert nasjonal henvisningsordning som
definerer alle institusjonenes roller og prosedyrer for å
identifisere ofre for menneskehandel (Moldova).
Sikre at det innhentes detaljerte statistikker over bruken av
isolasjon (Irland).
Redusere bruken av forvaring og isolasjon for
varetektsfanger (Frankrike).

Gjennomføring
er underveis

§§ 13-14,
28, 33-35

Gjennomført
fullt ut

Gjennomført
fullt ut

§§ 13-14,
28

Gjennomføring
er underveis

§ 42

Gjennomført
fullt ut
Gjennomført
fullt ut

§ 47
§§ 46, 48

Norge skal vurdere å innføre en nasjonal
henvisningsordning, men det er ikke tatt
noen beslutning om denne saken ennå.

(«Forvaring» i betydningen
«varetektsfengsling».) Det norske politiet
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har i de senere årene økt innsatsen for å
bekjempe organiserte kriminelle grupper
som begår tyverier. Mange av de arresterte
mistenkte er utenlandske statsborgere.
Dette har ført til en sterk økning i bruken
av varetektsfengsling. Bruken av isolasjon
under varetektsfengsling er en rettspålagt
begrensning i tilfeller der det er en
umiddelbar fare for at varetektsfangen kan
påvirke sakens bevismateriale. Det er
strenge vilkår for bruk av isolasjon samt
muligheten for å forlenge
isolasjonsperioden. Barn kan ikke holdes i
fullstendig isolasjon. Det treffes nå tiltak
for å redusere de virkningene som isolasjon
har på personer som holdes av politiet i
varetektsceller.
131.149.

Gjennomføre standarder for rettspleie for unge
lovovertredere, særlig når det gjelder bruk av varetekt
og atskilt soning for unge og voksne innsatte (Østerrike).

131.158.

Vurdere ytterligere forbedring av tjenestene ved
barnehusene, blant annet ved å tilby beskyttelse til alle barn
under 18 år, bedre opplæringsprogrammer for personale
som arbeider med og beskytter barn, og en lovfestet
saksbehandlingsfrist på 14 dager (Thailand).

131.159.

Gjennomgå praksisen med at barnevernet fratar familier
barn, i lys av hva som er til barnets beste, og treffe de
tiltakene som er nødvendige for å opprettholde barnets

20

Gjennomført
fullt ut/
Gjennomføring
er underveis
Gjennomføring
er underveis

§ 48

Gjennomført
fullt ut

§§ 70-71

§§ 36, 37

Det treffes nå tiltak for å behandle saker
innen den lovfestede fristen på 14 dager.
Når det dreier seg om barn under 18 år,
kan ikke barnehusene tilby denne typen
innkvartering. Krisesentrene og
barnevernstjenestene kan imidlertid tilby
innkvartering for barn med
beskyttelsesbehov.
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131.161.

131.167.

131.182.

131.191.

131.1
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spesielle tilknytning til sin kulturelle, etniske og religiøse
identitet etter at han/hun er blitt skilt fra familien (Tyrkia).
Sørge for at barnehusenes tjenester er tilgjengelige for og
kan tilbys alle barn opptil 18 år, og at rettssikkerheten
styrkes for barn som er ofre for overgrep, ved å sikre at de
blir intervjuet innen den lovfestede fristen på 14 dager
(Island).

Gjennomføring
er underveis

§§ 36, 37

Sikre at kriteriene for tvungen behandling og
frihetsberøvelse er ikke-diskriminerende og legger vekt på
sikkerhet i både lovgivning og praksis, og fjerne alle kriterier
som viser til funksjonsnedsettelse eller alvorlig psykisk
lidelse (New Zealand).
Styrke tiltakene for å beskytte urfolkene i Norge og
garantere dem full tilgang til naturressurser
(Elfenbenskysten).

Delvis
gjennomført

§ 82

Gjennomføring
er underveis

§ 91

Omformulere handlingsplanen for å forbedre levekårene for
rom, som ble innført i 2009, for å sikre at planen omfatter
grunnleggende spørsmål som å utrydde analfabetisme og å
gi rombarn en inkluderende utdanning av høy kvalitet
(Ecuador).
IKKE GODTATT
Ratifisere de konvensjonene som Norge ennå ikke er part i,
og fremskynde innføringen i nasjonal lovgivning av
bestemmelsene i de konvensjonene som Norge allerede er
part i (Niger).

Gjennomføring
er underveis

§ 99

Delvis
gjennomført

§§ 5, 10

Barnehusenes tjenester er tilgjengelige og
kan tilbys barn opptil 16 års alder.
Regelverket for bruk av barnehusene er for
tiden under revisjon, og aldersgrensen er
en av de sakene som skal vurderes. Islands
anbefaling vil bli tatt med i vurderingen før
det gjøres endelig vedtak i denne saken.

Samene har tilgang til sine egne
naturressurser. Ny virksomhet i samiske
områder kan imidlertid bli vurdert. I slike
tilfeller har samene rett til å bli konsultert.
Videre har vi et regelverk som begrenser
hvilke former for virksomhet som kan
utføres, for dermed å beskytte samenes
rett til å opprettholde sin kultur.

Vedlegg til Norges tredje rapport til FNs menneskerettighetsråd i forbindelse med de
periodiske landhøringene (UPR)
4. februar 2019
131.5.

131.6.

131.7.

131.8.

131.9.

131.10.

131.11.

131.12.

131.13.

131.14.
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Vurdere å ratifisere den internasjonale konvensjon om vern
av rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familier
(Paraguay).
Undertegne og deretter ratifisere den internasjonale
konvensjon om vern av rettighetene til alle
fremmedarbeidere og deres familier (Ecuador).
Ratifisere den internasjonale konvensjon om vern av
rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familier (Sri
Lanka).
Tiltre den internasjonale konvensjon om vern av
rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familier
(Aserbajdsjan).
Trekke tilbake sin erklæring fra artikkel 12 og 14 i
konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) (Pakistan).
Ratifisere den den valgfrie protokollen til konvensjon om
rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne
(Spania).
Ratifisere den valgfrie protokollen til konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som den
viktigste måten for å styrke komiteens funksjoner og gi disse
rettighetene bedre beskyttelse og troverdighet (Spania).
Ratifisere den valgfrie protokollen til konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR), som
tidligere anbefalt (Portugal).
Undertegne og ratifisere den valgfrie protokollen til FNs
konvensjon om barnets rettigheter (BK) om
individklageordninger (Portugal).
Undertegne og ratifisere den valgfrie protokollen til
konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt
funksjonsevne (Portugal).

Gjennomført
fullt ut

§6

Ikke
gjennomført

Ikke
gjennomført

§8

Ikke
gjennomført

§7

Norge har ratifisert ILOs
kjernekonvensjoner om
arbeidstakerrettigheter, som også gjelder
for innbyggere som er utenlandske
statsborgere.
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23

Seriøst vurdere å ratifisere den internasjonale konvensjon
om beskyttelse mot tvungen forsvinning, samt de valgfrie
protokollene til konvensjon om økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter (ICESCR) og FNs konvensjon om
barnets rettigheter (BK) (Sierra Leone).
Vurdere å fjerne sine reservasjoner mot artikkel 10 nr. 2
bokstav b) og nr. 3 i den internasjonale konvensjon om sivile
og politiske rettigheter (ICCPR), i tråd med Sør-Afrikas
tidligere anbefaling (Sør-Afrika).

Gjennomført
fullt ut

§§ 4-5, 7

Ikke
gjennomført

§ 48

Ratifisere den internasjonale konvensjon om beskyttelse
mot tvungen forsvinning, og anerkjenne kompetansen til
konvensjonens komité (Uruguay).
Fortsatt vurdere å ratifisere den tredje valgfrie protokollen
til FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) om
individklageordninger (Albania).

Gjennomføring
er underveis

§5

Gjennomført
fullt ut

§7

Den norske regjering mener at unge
lovovertredere ikke bør settes i fengsel
unntatt som en siste utvei, og at den
gjeldende strafferettspolitikken er sterkt
påvirket av prinsippene om
gjenopprettende rettferdighet. Inntil nylig
har Norge ikke hatt egne varetektsfengsler
for unge lovovertredere. Dermed vil det
være en stor fare for at de veldig få unge
som sitter i fengsel, ville blitt fullstendig
isolert dersom prinsippet om å skille unge
personer fra voksne skulle bli etterlevd. Et
prøveprosjekt med separate
fengselsenheter for unge lovovertredere er
nå igangsatt. Formålet med prosjektet er å
forhindre at unge lovovertredere må sone i
fengsler sammen med voksne eller i total
isolasjon. De førnevnte reservasjonene kan
imidlertid ikke fjernes, og vil derfor bli
opprettholdt.
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131.21.

131.24.

131.38.
131.40.

131.41.

131.53.

131.66.
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Videreføre innsatsen for å ratifisere den internasjonale
konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning
(Argentina).
Fremskynde prosessen med å ratifisere den valgfrie
protokollen til konvensjon om barnets rettigheter om
individklageordninger (Kongo).
Gjennomgå sine reservasjoner overfor visse artikler i den
internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(ICCPR) og konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ICESCR) med sikte på å fjerne dem (Østerrike).
Vurdere å bli part i den valgfrie protokollen til konvensjon
om barnets rettigheter og til konvensjon om rettigheter for
personer med nedsatt funksjonsevne, som begge gjelder
individklageordninger (Ghana).
Innlemme FNs konvensjon mot tortur i nasjonal lovgivning, i
samsvar med komiteens anbefaling (Egypt).
Ratifisere Kampala-endringene av Den internasjonale
straffedomstolens Romavedtekt om aggresjonsforbrytelser
(Estland).
Vedta lover for å kriminalisere ringeakt overfor profeter og
religioner i alle typer medier (bilde- og lydmedier og trykte
medier), og vedta lover for å fastsette strafferammer for
voldtekt samt oppfølgingstiltak (Saudi-Arabia).
Følge opp innsatsen for å gjenopprette A-status for Norsk
senter for menneskerettigheter, og samtidig garantere
senterets fulle uavhengighet (Chile).

Gjennomført
fullt ut

§5

Ikke
gjennomført

§7

Ikke
gjennomført

§ 48

Gjennomført
fullt ut

§7

Ikke
gjennomført
Ikke
gjennomført

§§ 10, 43

Ikke
gjennomført

§ 34

Ikke
gjennomført

§ 12

Bevilge ytterligere ressurser til Likestillings- og
diskrimineringsombudet med sikte på å bekjempe

Ikke
gjennomført

§ 14

Med hensyn til reservasjonene mot artikkel
10 nr. 2 bokstav b) og nr. 3 i ICCPR, se
svaret til anbefaling 131.16.

Det norske senter for menneskerettigheter
har besluttet å avslutte sin rolle som
nasjonal institusjon. Det er derfor gjort
vedtak om å etablere en ny institusjon
underlagt Stortinget. Se svaret til
anbefaling 131.43.
I 2014 vil Likestillings- og
diskrimineringsombudet motta om lag 54
millioner norske kroner (9 millioner dollar)
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diskriminering og hatkriminalitet mot migranter av
romfolket (Storbritannia og Nord-Irland).

131.68.

som grunnbevilgning. Ombudet er
uavhengig innenfor sitt fagområde, og kan
ikke instrueres av departementet.
Ombudet kan velge å prioritere visse
utfordringer innenfor sitt
kompetanseområde.

Utarbeide en nasjonal handlingsplan for utdanning i
menneskerettigheter, som inneholder en grundig
behovsvurdering og programmer for opplæring i
menneskerettigheter på alle nivåer (Turkmenistan).
Vedta og ratifisere den nordiske samekonvensjon innen
2016 (Danmark).
Styrke migrasjonspolitikken på grunnlag av respekt for alle
migranters menneskerettigheter (Venezuela).

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført
Gjennomført
fullt ut

§ 94

131.196.

Revurdere praksisen med ufrivillig retur av asylsøkere og
andre asylprosesser, særlig når det gjelder mindreårige, for å
garantere flyktninger full beskyttelse i henhold til loven
(USA).

Gjennomført
fullt ut

§ 51

131.202.

Plassere ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere
under 18 år hos barnevernet (Ungarn).

Ikke
gjennomført

§ 55

131.183.
131.194.
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§ 51

Norsk asylpolitikk bygger allerede på
prinsippet om en rettferdig og human
behandling av hver enkelt søker, i samsvar
med utlendingsloven og Norges
internasjonale forpliktelser.
Se svaret til anbefaling 131.194. Norge
returnerer ikke flyktninger, de har full
beskyttelse i henhold til loven. Asylsøkere
som har fått sine søknader vurdert av
immigrasjonsmyndighetene og er blitt
nektet asyl, er imidlertid ikke flyktninger og
vil bli returnert, med mindre de får rett til
opphold av andre grunner. Norge legger
vekt på at beslutninger om retur må
håndheves for å sikre respekt for loven, og
for å opprettholde asylretten som en
beskyttelsesordning.
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Vurdere ytterligere strategier rettet mot en effektiv
håndtering på humanitært grunnlag av situasjonen for
udokumenterte asylsøkere og retur av utlendinger til stater
som er i intern væpnet konflikt eller er generelt preget av
vold (Sierra Leone).

Ikke
gjennomført

§ 51

Se svaret til anbefaling 131.194 og
131.196.

