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Høringsuttalelse i forbindelse med Norges 21./22. rapport til FNs 

rasediskrimineringskomité 
 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) takker for 

invitasjon til skriftlig høring i forbindelse med Norges rapportering til FNs 

rasediskrimineringskomité. I høringsuttalelsen vil vi i hovedsak fokusere på momenter i 

rapporten som kan knyttes til våre satsningsområder for inneværende utvalgsperiode; 

likeverdige offentlige tjenester, likestilling og deltakelse og rettigheter og rettighetsarbeid. 

I CERDs avsluttende merknader av mars 2011 nevnes blant annet ‘Handlingsplan for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering 2009-2012’ som et positivt skritt for å bekjempe 

diskriminering. I statspartens utkast til CERD-rapportering påpekes det at handlingsplanen 

skal videreføres i 2013. I denne sammenheng ønsker KIM at mer plass i rapporteringen 

benyttes til å nevne erfaringer og tiltak fra den første perioden. En slik handlingsplan kan 

potensielt være svært viktig i arbeidet med å bekjempe diskriminering, og det er derfor fint 

at myndighetene nå gjennomfører en evaluering av handlingsplanen. KIM håper 

konklusjonene fra denne evalueringen kommer med i den endelige rapporten. Mer enn to år 

etter CERDS merknader, og i forbindelse med videreføring av handlingsplanen, er det 

ønskelig med en refleksjon omkring erfaringer og tiltak.  

KIM støtter komiteens anbefaling 9, og deler bekymringen for innvandreres situasjon når det 

gjelder diskriminering med hensyn til tilgang til offentlige tjenester, bolig, arbeidsmarkedet 

og helsetjenester. KIM ønsker spesielt å trekke frem komiteens oppfordring til regelmessige 

konsultasjoner med de berørte grupper og lokalsamfunn som møter diskriminering. KIM 

etterlyser derfor en grundigere rapportering av kontakten med ulike grupper og miljøer i 

innvandrerbefolkningen. KIM har lenge vært bekymret for at mange politiske tiltak som 

rettes spesielt mot innvandrerbefolkningen blir utformet med liten direkte involvering av 

minoritetene selv.  I mange tilfeller konsulteres innvandrermiljøene først mot slutten, eller i 

etterkant, av politiske prosesser. Det foreliggende rapportutkastet sier lite om hvordan, og i 

hvilken grad, regjeringen har kontakt med ulike miljøer i innvandrerbefolkningen. Derfor er 
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det ønskelig med en klarere refleksjon omkring viktigheten av å involvere 

minoritetsbefolkningen, som en aktiv part, både tidlig i politiske prosesser og i 

gjennomføringen av ulike tiltak. 

 

KIM støtter videre komiteens anbefaling 15, og deler bekymringen for at norske 

myndigheters arbeid mot kvinnelig kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kan virke 

stigmatiserende på grupper av innvandrere i Norge. Selv om det er positivt at arbeidet mot 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap har høy prioritet, må tiltakene utformes på en måte 

som ikke bidrar til ytterligere stigmatisering av grupper av innvandrere. Det foreliggende 

rapportutkastet tar ikke hensyn til komiteens innvending på dette punktet. KIM etterlyser en 

tydeligere vurdering av hvordan de potensielt stigmatiserende effektene av myndighetenes 

arbeid mot tvangsekteskap og omskjæring kan minimeres. 

 

KIM stiller seg også bak komiteens anbefaling 21, og oppfordringen om at norske 

myndigheter bør utvikle en helhetlig strategi for å ta opp rasisme i den offentlige diskurs på 

en mer effektiv måte. Det foreliggende rapportutkastet omhandler i hovedsak kartlegging og 

tiltak for å bekjempe hatkriminalitet og radikalisering, og spørsmålet om rasisme i 

offentligheten behandles bare i svært korte trekk. KIM etterlyser derfor en grundigere 

redegjørelse for hvordan myndighetene jobber for å motarbeide de mer normaliserte 

uttrykkene for rasisme og diskriminering i den norske offentligheten. 
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