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Høringsuttalelse  til NOU 2005 :  8 Likeverd  og tilgjengelighet

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 7. juli 2005 om NOU 2005:8  Likeverd og tilgjengelighet.
Nedenfor følger høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Høringsuttalelsen er
også sendt per e-post i dag (hilde.indreber @'d.de no .

SMR er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NI) (jfr. kgl. res. 21. september 2001).
SMR er gjennom dette gitt en særskilt rolle for å sikre at de internasjonalt vedtatte
menneskerettighetsnormer respekteres og oppfylles av norske myndigheter. Utarbeidelsen av
høringsuttalelser er et sentralt ledd i SMRs virksomhet som nasjonal institusjon.

SMR Ønsker med dette å utrykke sin støtte til Syse-utvalgets innstilling. Forslaget til ny lov er godt
gjennomarbeidet, og gir uttrykk for en offensiv gjennomføring av Norges internasjonale forpliktelser til
overholdelse av ulike aspekter av det menneskerettslige diskrimineringsforbudet for så vidt gjelder
funksjonshemming. Forslaget er også et viktig ledd i den nasjonale oppfølging av det pågående arbeidet i
FN-systemet om utarbeidelse av en ny internasjonal konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.

SMR mener også at forslaget kan bidra til å styrke det rettslige uttrykket for det grunnleggende
likhetsprinsippet i norsk rett. SMR merker seg likevel at en vedtakelse av en lov som den foreslåtte ikke
vil innebære annet enn ett skritt på veien mot et lovverk som aktivt sikrer mot diskriminering uansett
diskrimineringsgrunnlag. SMR støtter derfor Syse-utvalgets anbefaling i punkt 1.5 om at regjeringen
setter i gang en utredning om "foreliggende forskjeller i diskrimineringsvernet på tvers av de ulike
grunnlagene, samt om diskrimineringsvernet bør gis konstitusjonell beskyttelse ved en egen bestemmelse
i Grunnloven". SMR bemerker at en slik utredning også vil kunne bidra til å kaste lys over problematiske
aspekter ved en generell diskrimineringslovgivning.

Med vennlig hilsen .
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