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Høring - inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i
menneskerettslova
,Sametinget viser til  høringsbrev av 07.11.2008.

Sametinget er positiv til at kvinnediskrimineringskonvensjonen nå er foreslått inkorporert i
menneskerettighetsloven. Vi anser at dette er et viktig steg i riktig retning når det gjelder sikring og
styrking av kvinners rettigheter, videre er dette en positiv utvikling for menneskerettighetenes stilling i
norsk rett.

De vurderinger som er gjort i høringsnotatet både om gjeldende rett og konsekvenser av
inkorporering med forrang er meget gjennomførte og grundige. Sametinget har intet å bemerke ril de
vurderinger som er foretatt i høringsnotatet hva gjelder inkorporeringen av
kvinnediskrimineringskonvensjonen.

Sametinget er fornøyd med at man i Norge har denne positive utviklingen når det gjelder å
inkorporere menneskerettighetskonvensjoner i menneskerettighetsloven. Det har vært en prosess
hvor man fra å vise til at "særkonvensjoner" ikke bør inkorporeres, til  at man har inkorporert
barnekonvensjonen og nå også kvinnedisk rimineringskonvensjonen.

I Ot.prp nr 3 (1998-1999) Lov om styrking  av menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven ) kap 7.3.3, heter det:

'Departementet vil presisere at det ikke  innebærer noen degradering av særkonven jonene i forhold  til den stiiling
de har i gieldeatde rett,  når det ikke foreslås å inkovporere særkonvensjoner nå. Disse konen jonene vil fremdeles
være relevante og  tungtveiende rettskilder. Vedtakelse  av en menneskerettskov som ikke omfatter særkonvenjoner,
vil heller ikke være tit hinder for at slike konen joner  inkorporeres senere, eller eventuelt transformeres eller
inkorporeres i en lovpå det området konvensjonen g elden"

En viktig sak i mange år for Sametinget, er inkorporering av ILO-konvensjon nr 169 i norsk rett. Vi
hadde sett frem til at det ble en løsning på spørsmålet om inkorporering av ILO-konvensjon nr 169 i
forbindelse med Regjeringens arbeid med Stortingsmelding nr 28 (2007-2008) om samepolitikken.
Sametinget har fått tilbakemeldinger, når vi har tatt opp saken, fra ulike departementer om at dette er
et spørsmål som skal løses ved en senere anledning. Vi viser i den forbindelse blant annet til
konsultasjoner om plan- og bygningsloven, havressursloven, reindriftsloven, naturmangfoldsloven og
mineralloven.



Same tinget er enig i at det tydeligste signalet man kan gi når det gjelder å vise at man tar
menneskerettighetene på alvor, i dette tilfellet urfolksrettighetene ,  er ved inkorporasjon .  Vi viser  ril
Ot.prp ,  m. 45  (2002-2003 )  Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av
barnekonvensjonen i norsk lov),  pkt 4.1.3.2:

"Inkorpora jon av en  konvensjon er den innarbeidingsmetoden samgir den barte signaleffekten, i alle fall  overfor andre
stater og internasjonale organira joner: Denne metoden anses ofte ran: den mest lojale måten å innarbeide  konvensjoner
på. Ved å inkorporere konvensjonen vises lydelig at  konvensjonen er direkte anvendelig i norsk rett. "

Vi tillater oss også å vise til departementets eget argument , jf  Ot.prp nr 3  (1998-1999) Lov om
styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven ),  kap 7.3.3:

"Hvis enkelte særkonen joner blir irtkorporvrt og ikke andre,  vil det lett kunne oppfattes som  en rangering av
forskjellige gruppers  rettigheter eller forskjellige typer rettigheter. Desto flere konvensjoner som inkorporeres,  desto nier
nærliggende vil del være å legge vekt på al en  konvensjon ikke blir inkorporert. "

Sametinget ser det som en naturlig og nødvendig oppfølging av inkorporeringen av
kvinnediskerimine ringskonvensjonen i menneskerettsloven at det så snart som mulig iverkse ttes et
arbeid med inkorporering av ILO-konvensjon nr 169
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