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Deres Eksellense, 

 

 Jeg vil herved informere Dem om at komiteen for eliminering av alle former for 

rasediskriminering (CERD) under sin 81. sesjon behandlet oppfølgingsrapporten innsendt av 

den norske regjering i henhold til Regel 65(1) av komiteens forretningsorden. 

 

 Komiteen noterer med tilfredshet at rapporten ble innsendt til rett tid som svar på dens 

anmodning om å få informasjon innen ett år etter gjennomføringen av anbefalingene i punkt 

9, 12, 13 og 16 i de avsluttende bemerkningene (CERD/C/NOR/CO/19-20), som ble vedtatt 

etter behandlingen av den statlige partens 19. og 20. periodiske rapporter under dens 78. 

sesjon i mars 2011. 

 

  Komiteen setter pris på muligheten til å videreføre dialogen med den statlige parten, 

og vil gjerne henlede den statlige partens oppmerksomhet på nedenstående observasjoner. 

Komiteen ber om at kommentarer og reaksjoner på tiltak truffet av den statlige parten 

innenfor disse saksområdene kan inngå i dens tjueførste og tjueandre periodiske rapport, som 

skal sendes inn som ett dokument innen 5. september 2013. 

 

 Punkt 9 i de avsluttende bemerkningene: Komiteen takker den statlige parten for 

informasjon om hvordan den har gjennomført komiteens anbefaling vedrørende arbeidet for å 

eliminere diskriminering av innvandrere, flyktninger og asylsøkere og fremme deres 

integrering i samfunnet. Komiteen ber om oppdatert informasjon om arbeidet for å fremme 

disse gruppenes rett til egnede boliger. 

 

 

Hans eksellense 

Ambassadør Steffen Kongstad 

Norges faste representant  

til De forente nasjoner 

og andre internasjonale organisasjoner i Geneve 
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Komiteen ber om ytterligere informasjon om virkningen av retningslinjene for å fremme 

mangfoldet innen offentlig sektor, og statistikk eller trender for rekrutteringen av innvandrere 

i denne sektoren. 

 

 Punkt 12 i de avsluttende bemerkningene: Komiteen noterer med tilfredshet 

tiltakene som den statlige parten har truffet for mindreårige asylsøkere, spesielt oppnevningen 

av verger og et forsøksprosjekt som har som mål å sikre raskere overføring av disse barna til 

kommunene. Komitéen imøteser ytterligere informasjon om forslaget til endringer i 

utlendingsloven, den nye vergemålsloven og den praktiske gjennomføringen av disse. 

 

 Punkt 13 i de avsluttende bemerkningene: Komiteen merker seg de ytterligere 

bestrebelsene som den statlige parten har nedlagt for å bedre de materielle forholdene for 

asylsøkere. Komiteen gjentar sin anbefaling om at den statlige parten yter de nødvendige 

mentale og psykologiske helsetjenester til utlendinger på Trandum utlendingsinternat. 

 

 Punkt 16 i de avsluttende bemerkningene: Komiteen ønsker å motta statistikk som 

viser sammensetningen basert på alder, opprinnelse og etnisitet på personer som søker hjelp 

eller beskyttelse på krisesentrene. Komiteen ber også om nærmere opplysninger om innholdet 

i den opplæring som de ansatte ved sentrene får for ha kunnskap og kompetanse til å møte 

behovene til alle mennesker som søker hjelp på disse sentrene, herunder utenlandske kvinner 

som er offer for menneskehandel eller vold. 

 

 Deres eksellense, vi forsikrer Dem om at komiteen ser frem til å fortsette sin 

konstruktive dialog med den norske regjering med sikte på å bistå den i arbeidet med å sikre 

en effektiv gjennomføring av konvensjonen. 

 

 Deres eksellense, vi forsikrer Dem om vår høyeste aktelse, 

 

 

 

 Alexei Avtonomov [sign.] 

 Leder 

 Komiteen for eliminering av rasediskriminering 


