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Helsedirektoratets høringssvar til vurdering av endringer av nasjonal institusjon 
for menneskerettigheter 

Det vises til høringsbrev fra Utenriksdepartementet datert 24.06.2013 og 
høringsdokument om vurdering av endringer av nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter. 
 
Utenriksdepartementet har vurdert i hvilken grad det er behov for å ha en nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter når SMR-NI avvikler sin virksomhet og hvilket 
mandat og oppgaver en nasjonal institusjon i så fall bør gis. I høringsdokumentet blir 
det sagt at Norge har et godt utbygd, men fragmentert system for overvåkning av 
gjennomføringen av menneskerettighetene. Det mangler et overordnet system som 
sørger for en helhetlig overvåkning av alle felter på menneskerettighetsområdet. 
Etter Utenriksdepartementets vurdering er det behov for å ha en nasjonal institusjon 
som kan bidra til samordning, overblikk og systematisering.  
 
Som et utgangspunkt må den nasjonale institusjonen gis et bredt mandat til å fremme 
og beskytte menneskerettighetene for at kravene i Paris-prinsippene skal tilfredsstilles. 
En overordnet oppgave for nasjonal institusjon skal være å bidra til å styrke 
gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. 
 
Utenriksdepartementet mener at nasjonal institusjon først og fremst må konsentrere 
seg om nasjonale forhold, og dette må utgjøre tyngdepunktet i institusjonens arbeid. 
 
Helsedirektoratet deler Utenriksdepartementets syn hva gjelder behovet for en ny 
nasjonal institusjon for menneskerettigheter som skal styrke gjennomføringen av 
menneskerettighetene i Norge.  
 
Bekjempelse av rasediskriminering 
I høringsdokumentet beskrives de ulike arbeidsoppgavene for nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter. Paris-prinsippene fremhever at nasjonal institusjon skal 
informere om arbeidet med å bekjempe alle former for diskriminering, og de trekker 
særlig frem rasediskriminering. I Norge har Likestillings- og diskrimineringsombudet 
allerede en sterk rolle på dette feltet, og ombudet arbeider ved hjelp av et bredt 
spekter av virkemidler. Av den grunn ser det, i følge Utenriksdepartementet, ikke ut til 
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å være noe særskilt behov for å fremheve bekjempelse av diskriminering som et eget 
punkt i ansvarsoppgavene til en ny nasjonal institusjon.  
 
Helsedirektoratet mener at rasediskriminering bør være et eget punkt i 
ansvarsoppgavene til en ny nasjonal institusjon, og at en ikke kan ta for gitt at dette 
ivaretas tilstrekkelig, selv om LDO har en sterk rolle på dette feltet. 
 
Urfolks- og minoritetsrettigheter: 
Sveaass-rapporten viser at spørsmål knyttet til minoriteters rettigheter og samiske 
rettigheter har blitt viet liten oppmerksomhet. Utenriksdepartementet er opptatt av at 
nasjonal institusjon skal bygge kompetanse innenfor urfolks- og minoritetsrettigheter. 
 
Helsedirektoratet etterlyser en definisjon av minoriteter og minoritetsrettigheter. Det er 
uklart hvem som oppfattes av begrepet minoriteter i denne sammenhengen, og om det 
også siktes til innvandrerbefolkningen. 
 
Helsedirektoratet mener at seksuelle minoriteter også bør inngå i minoritetsbegrepet. 
 
Kriminalisering av Hiv-positive er også et viktig tema i forhold til minoriteter og 
minoritetsrettigheter. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bente Moe e.f. 
avdelingsdirektør 
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