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Det vises til brev fra Justisdepartementet av 07.07.2005.

Utenriksdepartementet har følgende synspunkter, som knytter seg til spørsmålet om
ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK):

I utredningen pkt. 9.3.3.6 (s. 138) foreslår utvalget at det nedsettes et eget lovutvalg for å
vurdere en felles lov mot diskriminering i Norge, som imidlertid ikke må forsinke arbeidet
med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Utenriksdepartementet kan støtte dette
forslaget.

I utredningen pkt. 9.6 (s. 149-151) vurderes spørsmålet om ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.
12 til EMK. Protokollen innebærer at konvensjonen suppleres med et generelt forbud mot
diskriminering. Utvalget uttaler at dersom det nedsettes et lovutvalg som nevnt ovenfor, vil
dette kunne vurdere hensiktsmessigheten av å ratifisere tilleggsprotokollen i et bredere
perspektiv. Til dette forslaget vil Utenriksdepartementet påpeke at regjeringens
handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) synes å forutsette at spørsmålet om
ratifikasjon av EMK protokoll 12 vil bli sendt på høring innen utgangen av 2006, sammen
med spørsmålet om protokollen bør inkorporeres i norsk lov gjennom menneskerettsloven.
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Utenriksdepartementet stiller forøvrig spørsmål ved om ratifikasjon av protokoll 12 "vil (...)
ha store implikasjoner for norsk rett', slik utvalget forutsetter. Utenriksdepartementet viser i
den forbindelse til at et tilsvarende generelt diskrimineringsforbud i FN-konvensjonen om
sivile og politiske rettigheter artikkel 26 allerede gjelder som norsk lov og har forrang i
forhold til bestemmelser i annen lovgivning, ettersom denne konvensjonen er inkorporert
gjennom menneskerettsloven.
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