
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Samlivs- og 

likestillingsavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Georg Hilmar Antonsen 

+ 47 22 24 85 68 0030 Oslo Org no.  

postmottak@bld.dep.no http://www.bld.dep.no/ 972 417 793   

 

 

 

 

Ifølge liste   

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 12/3474 19.03.2013 

 

 

FNs rasediskrimineringskonvensjon  

- invitasjon til skriftlig høring i forbindelse med Norges 21./22. rapport til FNs 

rasediskrimineringskomité 

 

FNs konvensjon av 21.12.1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering 

(ICERD), som Norge er part i, pålegger statene å rapportere til FNs 

rasediskrimineringskomité (CERD) om tiltak som er truffet for å gjennomføre 

konvensjonens bestemmelser. Norges forrige rapport ble lagt fram i 2009. Fristen for 

innlevering av Norges 21./22. rapport er satt til 05.09.2013. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har det nasjonale 

koordineringsansvaret. Basert på innspill fra aktuelle departementer har BLD utarbeidet et 

første utkast til rapport. Tidligere rapportering har skjedd på engelsk. Vedlagte utkast til 

rapport er på norsk, og vil bli oversatt til engelsk før oversending til CERD. 

Norges rapportering til CERD skal bestå av to deler: 

1. Et spesifikt CERD dokument (treaty-spesific document / a CERD-specific 

document) som BLD er ansvarlig for å koordinere og ferdigstille. Her rapporteres 

det på artiklene 1 til 7 og på CERDs avsluttende merknader av mars 2011, samt 

tilleggspørsmål av august 2012. 

2. Det nasjonale basis dokumentet (Common core document) ligger innenfor 

Utenriksdepartementets ansvarsområde (UD). Dette dokumentet skal oppdateres i 

tilknytning til landhøringen av Norge i forbindelse med Universal Periodic Review i 

2014. Denne del av rapporten vil kun foreligge på engelsk, og er tilsvarende det som 
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ble rapportert i Norges 19./ 20. rapport. 

Det er videre satt av midler til utarbeiding av en skyggerapport. Antirasistisk senter er 

forespurt om de kan påta seg å utarbeide en skyggerapport på bakgrunn av blant annet 

Norges rapport. 

Utkast til rapport sendes på brei høring til Sametinget, Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, Barneombudet, KS og sivilt samfunn. Høringsutkastet vil også bli 

publisert på regjeringen.no. 

Det gis en 6 ukers høringsfrist. Merknadene fra høringsinstansene vil bli forelagt 

Sametinget.  

Alle merknadene vil bli vurdert, men det står departementene fritt å bestemme om 

merknadene skal innarbeides i rapporten. Vi vil her minne om at CERD har bestemt at 

vedlagte rapport ikke skal overskride 40 sider. 

Aktuelle dokumenter i tilknytning til Norges 21./22. rapport til CERD er lagt ut på BLDs 

hjemmeside. Se: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/likestilling-og-diskriminering/etnisk-

diskriminering.html?id=670393 

Vi tillater oss å be om merknader til vedlagte utkast innen 08.05.2013. Eventuelle spørsmål 

kan rettes til Georg Hilmar Antonsen gan@bld.dep.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arni Hole (e.f.) 

ekspedisjonssjef     

 Georg Hilmar Antonsen 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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