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Høringssvar: Høring - utredning valgfri protokoll til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har mottatt til høring utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NSF mener Norge bør slutte seg til den valgfrie protokollen om individuell klagerett for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Individklagerett er et sentralt virkemiddel for å styrke et nasjonalt og internasjonalt 
menneskerettighetsarbeid. Ratifikasjon av tilleggsprotokollen vil styrke rettsvernet til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.

Utredningen understreker at en eventuell tilslutning til protokollen ikke vil påvirke de folkerettslige forpliktelsene Norge 
har etter hovedkonvensjonen. Men tilslutning vil kunne avdekke manglende samsvar mellom 
konvensjonsbestemmelsene og norsk lovgivning, noe utredningen mener det er flere eksempler på. Dette gjelder bl.a. 
psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og vergemålsloven. 

Utreder mener det er sannsynlig at det vil bli fremmet individklager mot Norge dersom det åpnes for individuell klagerett. 
Han legger også til grunn at CRPD-komiteen i større grad enn nasjonale domstoler kommer til å overprøve 
myndighetenes vurdering av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uttalelser fra CRPD-komiteen i 
enkeltsaker vil imidlertid ikke ha rettskraftsvirkning i norsk rett.

CRPD er en forholdsvis ny konvensjon og komiteen har begrenset praksis. Hittil synes komiteen å ha lagt seg på en 
«nokså vidtgående forståelse av konvensjonens bestemmelser.» NSF slutter seg til utredningens påstand om at det 
finnes svært få absolutte menneskerettigheter; det kan gjøres begrensninger i de aller fleste menneskerettighetene hvis 
staten oppfyller et lovskrav, et formålskrav og et forholdsmessighetskrav. Vi er derfor enig med utreder i at en dynamisk 
tolkning fra komiteens side vil bestå i «en mer nyansert tolkning, hvor komiteen holder fast ved sitt mål om en effektiv 
tolkning samtidig som man utvikler en klarere praksis om ulike forhold slik som rettighetenes karakter, ulikheter mellom 
rettighetene, eller betydningen av forholdsmessighet.»

Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever ikke å ha likeverdige rettigheter til et selvstendig liv og til å 
være en del av samfunnet. Mange anser seg diskriminert og marginalisert. Utredningen peker på at diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til å avhjelpe dette. NSF mener at en eventuell gjennomgang av 
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norsk lovgivning og praksis ikke kan være et argument mot å slutte seg til en individklagerett som kan styrke individets 
rettigheter. Heller enn å spørre om hvorvidt en ratifisering av tilleggsprotokollen vil innsnevre det nasjonale 
handlingsrommet, bør vi spørre om ratifikasjonens betydning for sterkere deltakelse i en internasjonal dialog om 
rettighetene til en utsatt gruppe.

Internasjonalt framstår Norge som en aktør for å fremme og verne om grunnleggende menneskerettigheter. NSF mener 
at Norge til enhver tid bør være villig til å være en del av en utvikling – herunder lovgivning – som understøtter 
likeverdighet og som beskytter mennesker i sårbare livssituasjoner. NSF mener en norsk tilslutning til protokoll om 
individuelle klagerett til FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være en naturlig 
videreutvikling og en styrking av menneskerettighetsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef

Kopi: Seksjon.for.menneskerettigheter.og.demokrati@mfa.no
Unio
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