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DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE
MINORITETER
______

Den norske regjerings kommentarer til synspunktene til
Den rådgivende komiteen om oppfølging av
Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale
minoriteter I Norge.
______
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Dokumentnummeret gjelder den engelske versjonen.

Norges kommentarer til
ACFC/INF/OP/I (2003)2003 Den rådgivende komite for rammekonvensjonen om
beskyttelse av nasjonale minoriteter. Uttalelse om Norge. IV overordnede konklusjoner og
merknader fra den rådgivende komité
Med hensyn til Allmenne merknader
69. Metoder for å forbedre statistisk materiale vil bli diskutert med representanter for de
nasjonale minoritetene.
Med hensyn til artikkel 3
70. Myndighetene vil i sin dialog med Sametinget informere samene om at
Rammekonvensjonen også gjelder for samene dersom personer som tilhørere dette urfolket
ønsker å påberope seg beskyttelsen som er fastsatt der. Myndighetene vil i sin dialog med
Sametinget og andre berørte parter sikre at Rammekonvensjonen og traktatene utformet for
urfolk ikke tolkes som gjensidig utelukkende ordninger.
71. Norge vil se på saken.
Med hensyn til artikkel 4
72. Regjeringen vil fremme forslag om lov mot etnisk diskriminering i begynnelsen av 2004.
73. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) omfatter også nasjonale
minoriteter. Se http://www.dep.no/archive/krdvedlegg/01/12/Handl011.pdf
74. Regjeringen vil videreføre virksomheten ved Senter mot etnisk diskriminering.
75. De følgende institusjoner samler inn/overvåker data om etnisk diskriminering i Norge:
• Antirasistisk Senter: ”Rikets tilstand” – en periodisk rapport som inkluderer nasjonale
minoriteter.
• Senter mot etnisk diskriminerings årsrapport som inkluderer nasjonale minoriteter.
• Utlendingsdirektoratet publiserer hvert 1 ½ år en rapport som i hovedsak fokuserer på
innvandrere og flyktninger.
76. Kommunal- og regionaldepartementet er i dialog med Oslo kommune angående levekår
for rom. Etablering av et nettverk mellom rom-/romanikvinner på nordisk og nasjonalt nivå
vil bli startet opp våren 2003.
Med hensyn til artikkel 5
77. Denne saken vil bli tatt opp i forbindelse med statsbudsjettet 2004.
78. Et kontaktutvalg mellom representanter for nasjonale minoriteter og myndighetene vil bli
etablert våren 2003.

79. Når det gjelder utkast til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i
Finnmark fylke (Finnmarksloven) pågår det arbeid med sikte på å legge frem en proposisjon i
Stortinget i 2003. Arbeidet blir gjort i samarbeid med Sametinget og med Finnmarks
fylkeskommune som også representerer den ikke-samiske befolkningen.
80. En arbeidsgruppe ledet av Kommunal- og regionaldepartementet er opprettet og vil
presentere sin rapport 1. mai 2003 om mulige alternative erstatningsordninger som støtte til
romani som har vært offer for tidligere tvangssterilisering.
81. Skogfinnene har på linje med andre nasjonale minoriteter rett til å søke på offentlige
tilskuddsordninger for nasjonale minoriteter.
Med hensyn til artikkel 8
82. Se 73 ovenfor.
83. se 73. Handlingsplanen, 5 Tiltak, 5.4 Politi/påtalemyndigheter/domstoler, sier:
Politiet vil øke sin bevissthet og kunnskap om minoriteter. Det skal opprettes et
dialogforum bestående av representanter for Politidirektoratet og representanter for
relevante frivillige organisasjoner. Det skal også opprettes lokale fora for dialog i det
enkelte politidistrikt. Disse fora skal bidra til bedre kommunikasjon og dialog mellom
partene. I tillegg alle polititjenestemenn få opplæring på dette området. …
Med hensyn til artikkel 8
84. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
85. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
Med hensyn til artikkel 9
86. Det pågår dialog mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kultur- og
kirkedepartementet om denne saken.
87. Se 86 ovenfor
Med hensyn til artikkel 10
88. Kommunal- og regionaldepartementet arbeider nå med å utarbeide nytt
informasjonsmateriale angående nasjonale minoriteter.
89. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
Med hensyn til artikkel 11
90. Den nye navneloven ivaretar de hensyn det vises til.

91. Kultur- og kirkedepartementet vil i nær fremtid revidere Lov om stadnavn, og de
problemene det vises vil bli behandlet i den sammenheng.
Med hensyn til artikkel 12
92. Et forskningsprosjekt om status for kvensk språk er nylig startet. Et nytt
forskningsprosjekt om opprinnelsen til romanispråk og kultur er planlagt til å starte i midten
av 2003.
93. Dronning Mauds Minde – en høyskole for førskolelærere - forbereder en undersøkelse om
de spesielle behov romanibarn har i førskole og grunnskole og vil utvikle et program for å
imøtekomme disse behovene.
94. Se ovenfor.
95. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
Med hensyn til artikkel 14
96. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
Med hensyn til artikkel 15
97. Se 78 ovenfor. I tillegg blir representanter for nasjonale minoriteter invitert av sentrale
myndigheter til å delta i referansegrupper i saker som angår dem. Kommunal- og
regionaldepartementet oppfordrer institusjoner og lokale myndigheter til å involvere dem der
det er relevant.
98. Man har merket seg synspunktene til Den rådgivende komité og myndighetene vil se på
saken.
99. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø og de bestemmelsene det vises til er unntak fra
loven og blir brukt når det er helt nødvendig . Eksempler ville være spesielle funksjoner innen
et trossamfunn og funksjonen til en slakter som utfører Halal-slakting.
Full implementering av EU-direktiv 2000/43/EC om gjennomføring av prinsippet om
likebehandling uansett rase eller etnisk opprinnelse vil bli behandlet i forbindelse med lov om
forbud mot etnisk diskriminering, ref. 72 ovenfor. Det pågår arbeid med å innarbeide EUdirektiv 200/78/EC om fastsettelse av en generell ramme for likebehandling ved ansettelse og
i arbeidsforhold i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø som vil tre i kraft 01.01.04.
Med hensyn til artikkel 18
100. Det finnes prosjektmidler for regional og bilateralt kontakt på tvers av landegrensene.
Nasjonale minoriteter kan søke slik midler.

En nordisk ekspertarbeidsgruppe har fått i oppdrag å lage utkast til en Nordisk
samekonvensjon. En nordisk embetsmannskomité for samespørsmål ble opprettet i 1964. En
liknende nordisk komité for nasjonale minoriteter vil bli opprettet i 2003.

