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Vi viser til Justis- og politidepartementets (JD) høringsbrev av 07.11.2008 vedrørende
forslag om å inkorporere FNs internasjonale kvinnediskrimineringskonvensjon 18.
desember 1979 om avskaffing av alle former for diskriminering av kvinner med
tilleggsprotokoll i menneskerettighetsloven. Frist for høringsinnspill er satt til 01.02.09.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har lagt departementets høringsnotat frem for Pro Sentret,
Rosa prosjektet og Pion, men har ikke mottatt høringssvar fra disse.

UDI har vurdert om en inkorporasjon av kvinnediskrimineringskonvensjonen med forrang
fremfor annen lovgivning etter menneskerettighetsloven § 3 vil kunne få innvirkninger på
utlendingsfeltet.

UDI påpeker at kvinnediskrimineringskonvensjonen har vært ansett som bindende for
direktoratet gjennom utlendingsloven § 4, som sier at "loven skal anvendes i samsvar
med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke
utlendingens stilling". Per i dag er ikke UDI kjent med at bestemmelsene i konvensjonen
har vært hevdet å være i konflikt med utlendingsloven og praktiseringen av denne.

På bakgrunn av konvensjonsbestemmelsenes generelle karakter, et begrenset
rettskildemateriale knyttet til forståelsen av bestemmelsene og det forhold at
konvensjonen skal tolkes dynamisk, mener UDI at det kan være vanskelig å vurdere
potensielle konfliktområder i forhold til utlendingsloven/ny utlendingslov i fremtiden. Det
kan derfor ikke utelukkes at en inkorporering av konvensjonen med forrang direkte eller
indirekte vil kunne gi konkrete innvirkninger på utlendingsfeltet, eksempelvis for
tilretteleggelse av forhold for kvinner på asylmottak eller i vurderingen av asyl- og
oppholdssaker.

UDI er enig i departementets vurdering av at en inkorporering av konvensjonen i
menneskerettighetsloven kan sende et signal både nasjonalt og internasjonalt om norske
myndigheters vektlegging av konvensjonsforpliktelsene. UDI påpeker at en slik
vektlegging også kan bidra til ytterligere å styrke bevisstgjøringen av
kvinnediskrimineringskonvensjonen i UDIs vurdering av utlendingssaker.
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Utover dette har UDI ingen innspill.

Med hilsen

Ida Børresen
direktør

Gry  Aalde
avdelingsdirektør
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