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Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne
(Dokumentasjonssenteret) viser til brev av 28.06.2007 om evt.
merknader til ratifiseringen av FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ratifiseringen av konvensjonen  er behandlet  i styremøte 13.09.2007

Dokumentasjonssenteret imøteser ratifiseringen av konvensjonen. FN-
konvensjonen vil styrke rettsvernet og bli et viktig instrument for personer
med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen anerkjenner at personer med
nedsatt funksjonsevne i dag diskrimineres og slår fast at de alminnelige
menneskerettigheter gjelder også for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på artikkel 31,  Statistics and data
collection,  og artikkel 35,  Reports by States Parties. Ved  ratifikasjon av
konvensjonen forplikter statene seg i artikkel 31 til å skaffe informasjon,
inkludert statistikk og forskningsdata. I artikkel 35 forplikter statene seg
til å levere til FN en rapport, senest hvert fjerde år, som beskriver de
virkemidler som er satt i verk for å oppnå de forpliktelser som ligger i
konvensjonen.

Oppgavene i artikkel 31 og 35 kan komme til å kreve en omfattende
utvidelse av statistikk og forskning på feltet i forhold til dagens situasjon.
Kunnskapsgrunnlaget for den rapportering som skisseres i artikkel 35
ligger innenfor Dokumentasjonssenterets arbeidsområde slik det er
fastsatt ved kgl. resolusjon av 10. desember 2004, og
Dokumentasjonssenteret kan, om det er ønskelig, skissere hva som
kreves av ny kunnskap for å kunne rapportere tilfredsstillende, og
hvordan denne kunnskapen kan skaffes.

[ Besøk: Munthes gate 29, 0260 Oslo  Post: Pb. 3223, Elisenberg, 0208 Oslo Tlf: +47 22 5413 40 Fax: +47 22 54 12 01  E-post: dok®dok.no www.dok.no]



I forbindelse med ratifiseringen av konvensjonen ønsker Dokumentasjons-
senteret at departementet avklarer status og funksjon til FNs
standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dokumentasjonssenteret er i sine vedtekter pålagt å "Gi
en vurdering av utviklingen i forhold til FNs standardregler for like
muligheter for mennesker med funksjonshemming". Når konvensjonen er
et faktum, og man har forpliktet seg til å håndheve denne, kan det virke
som en uhensiktsmessig bruk av arbeide og ressurser å også vurdere
utviklingen i Norge i forhold til standardreglene. Konvensjonen bygger i
stor utstrekning på standardreglene og i innledningen nevnes bl.a. disse.

Dokumentasjonssenteret ønsker en rask ratifisering av FN-konvensjonen.
Vi imøteser også ratifikasjonen av den frivillige protokollen som vil bli
behandlet som en egen sak. Vi ser med positive forventninger frem til den
behandlingen.
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