Resolusjon CM/ResCMN(2018)6
om Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale
minoriteter
(vedtatt av ministerkomiteen 2. mai 2018
under dens 1315. møte mellom ministrenes stedfortredere)
Ministerkomiteen i henhold til bestemmelsene i artikkel 24 til 26 i rammekonvensjonen om
beskyttelse av nasjonale minoriteter (heretter kalt "rammekonvensjonen"),
idet det tas hensyn til Resolusjon (97)10 av 17. september 1997, som fastsetter regler
vedtatt av ministerkomiteen om overvåkingsordningene etter artikkel 24 til 26 i
rammekonvensjonen;
idet det tas hensyn til avstemmingsregelen som ble vedtatt i forbindelse med vedtakelsen av
Resolusjon (97)10; 1
idet det tas hensyn til ratifikasjonsdokumentet som Norge innleverte 17. mars 1999;
i betraktning av at Norges regjering 10. juli 2015 oversendte sin statsrapport vedrørende
fjerde overvåkingssyklus etter rammekonvensjonen;
etter å ha gransket den rådgivende komités fjerde uttalelse om Norge, vedtatt 13. oktober
2016;
Vedtar følgende konklusjoner vedrørende Norge:
Myndighetene blir bedt om å hensyn til funnene og anbefalingene i del I og II i
rådgivende komités fjerde uttalelse. Særlig bør de gjøre følgende tiltak for å styrke
gjennomføringen av rammekonvensjonen ytterligere:
Anbefalinger for umiddelbare tiltak: 2

 umiddelbart ta tilstrekkelig tak i problemene som ble identifisert i
tater/romaniutvalgets rapport fra 2015 om assimileringspolitikk overfor minoriteten
tatere/romanifolk ved å gjennomføre effektive tiltak for å gjenoppbygge tillit, blant
annet ved å øke bevisstheten om anerkjennelse av det offentliges ansvar; utvide
kunnskapen om denne minoriteten og oppmuntre til dialog i samfunnet, med
myndighetene og samfunnet som helhet;
 øke innsatsen for å bevare og utvikle den kulturelle identiteten til tatere/romanifolk og
rom ved å bekjempe diskriminerende holdninger til deres reisende livsstil og ved å
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I forbindelse med vedtakelsen av Resolusjon (97)10 den 17. september 1997 vedtok ministerkomiteen også
følgende regel: «Avgjørelser fattet i henhold til rammekonvensjonens artikkel 24.1 og 25.2 skal anses som vedtatt
dersom to tredjedeler av representantene for avtalepartene som avgir stemme, innbefattet et flertall av
representantene for avtalepartene som har rett til å sitte i Ministerkomiteen, stemmer for».
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Anbefalingene nedenfor er oppført i samme rekkefølge som de tilsvarende artiklene i rammekonvensjonen.

legge til rette for tilgang til utdanning; sørge for at det – når det er mulig – benyttes
alternative tiltak til plassering av barn utenfor hjemmet, og at plassering utenfor
hjemmet er siste utvei; intensivere innsatsen for å bevare familiebåndene og den
kulturelle identiteten til barn som plasseres i fosterfamilier, blant annet gjennom
rekruttering av fosterfamilier som tilhører samme minoritet, samt fremme en bred
forståelse av romsk kultur i barnevernstjenestene;
 utvikle en omfattende plan med tilstrekkelige ressurser for å revitalisere og fremme
det kvenske språket, blant annet gjennom å utvikle språkundervisningen i skolen,
lærerutdanning, språksentre og økt tilstedeværelse i media for å sikre at personer som
tilhører den kvenske minoriteten, kan opprettholde og utvikle sin kulturelle identitet
og bruke språket sitt aktivt i det offentlige rom;
 styrke og finansiere klagemekanismen som følger av reformen av Likestillings- og
diskrimineringsombudet i tilstrekkelig grad ved å øke bevisstheten til personer som
tilhører nasjonale minoriteter om denne muligheten, gjennom å gi informasjon på
andre språk enn norsk.
Ytterligere anbefalinger
 vurdere alternative metoder for å samle inn disaggregerte, anonyme data om
situasjonen til personer som tilhører nasjonale minoriteter for å muliggjøre vedtak og
gjennomføring av effektiv politikk for beskyttelse av nasjonale minoriteter.
 sikre at det i framtiden blir gitt økt oppmerksomhet til å vedta tiltak som på en effektiv
og hensiktsmessig måte retter seg mot behovene til personer som tilhører alle nasjonale
minoriteter, og særlig kvinner, innenfor det bredere rammeverket for tiltak som tar sikte
på å bekjempe etnisk diskriminering. Videre at disse tiltakene blir tilstrekkelig finansiert
og gjennomført på en grundig måte; forbedre kunnskapen om nasjonale minoriteter og
kompetansen når det gjelder å håndtere kulturelt mangfold i offentlige tjenester;
 sikre at eksisterende støtte til kulturaktiviteter for personer som tilhører nasjonale
minoriteter administreres på en slik måte at minoritetsinstitusjoner og prosjekter blir
bærekraftige. Alle beslutninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå bør tas i nært
samråd med minoritetsrepresentanter slik at det tas hensyn til deres prioriteringer.
 fortsette arbeidet med å bekjempe hatefulle ytringer og å fremme toleranse og
interkulturell dialog ved effektiv gjennomføring av den kommende strategien for å
forebygge og bekjempe hatefulle ytringer, rette strategien mot å bygge tillit mellom
nasjonale minoriteter og institusjoner og storsamfunnet, og fortsette å fordømme
nedsettende og intolerant språk i offentlig diskurs på det sterkeste; prioritere
gjennomføring av tiltak mot hatkriminalitet for å sikre mer effektiv registrering,
etterforskning og påtale av påstått hatkriminalitet mot personer som tilhører nasjonale
minoriteter; intensivere innsatsen for å øke allmennhetens tillit til politiet;
 forbedre tilstedeværelsen av TV- og radiosendinger på kvensk betydelig, samt sikre
støtte til alle minoriteter for å øke medietilstedeværelsen deres i kringkasting, trykte
medier eller nettmedier; følge opp gjennomføringen av eksisterende lovverk om
flerspråklige stedsnavnsskilt;

 forbedre romske barns adgang til utdanning ved å tildele mer økonomiske ressurser for å
sikre romlosenes arbeid med sikte på å forbedre koordinasjonen mellom skoler,
kommunale veiledningstjenester og familier; ta del i en dialog med minoritetene
tatere/romanifolk og rom for å vurdere fleksible og pragmatiske løsninger for å kunne gi
undervisning og læring i språkene romani og romanes for de som er interessert;
 trappe opp innsatsen i samarbeid med nasjonale minoriteter for å sikre at læreplaner,
lærebøker og annet undervisningsmateriale gjenspeiler historien og mangfoldet i det
norske samfunnet på en hensiktsmessig måte, og at lærere gis tilstrekkelig opplæring for
å forbedre deres kunnskap om og undervisning i nasjonale minoriteter;
 intensivere innsatsen for å utvikle kvensk undervisning og læring ved å utvikle tilbudet
om språkreir og tidlig utdanning i språket; tilby undervisning og læringsmuligheter i og på
kvensk i skolen på en bredere og mer systematisk måte, inkludert utenfor de
tradisjonelle geografiske områdene for å ta hensyn til trender med flytting til bysentre;
øke innsatsen for å øke antallet som studerer kvensk i høyere utdanning gjennom
økonomiske insentiver;
 øke mulighetene og mekanismene for personer som tilhører nasjonale minoriteter til å
delta i beslutningsprosesser; fremme rekruttering til administrasjon og politi for å sende
et klart budskap om at mangfold blir verdsatt i hele Norge.
 styrke innsatsen for å lette adgangen til personer som tilhører minoritetene
tatere/romanifolk og rom til muligheter for sysselsetting og lærlingeordninger, samt å
redusere ulikheter som spesielt rom opplever i tilgangen til bolig, blant annet ved å
gjennomføre forskning for å vurdere situasjonen.

