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INNLEDNING

Det norske sivilsamfunnet gjør opp status

Denne rapporten til FNs rasediskrimineringskomité er et felles initiativ fra norske 
NGO-er. Den er omfattende og innholdsrik, og reflekterer at det i de siste fire årene som 
har gått siden forrige gang Norges rapport ble behandlet i komitéen har det skjedd mye 
som sivilsamfunnet finner bekymringsfullt. Områder som peker seg ut, er hatytringer og 
hatkriminalitet, innstramninger angående asyl- og flyktningpolitikk, og en rekke endringer 
i lovverket.

Rapporten reflekterer også et bredt engasjement fra sivilsamfunnets side i det å ta 
del i denne prosessen med å vurdere politikk, tiltak og unnlatelser på områdene 
minoritetspolitikk, integrering, diskriminering, marginalisering, reparasjon og tiltak mot 
diskriminering. Til sammen 24 organisasjoner stiller seg bak rapporten.

Som i tidligere fellesrapporter fra norske NGO-er, har også denne gang et bredt spekter 
av organisasjoner bidratt med et antirasistisk perspektiv fra synsvinkelen til ungdom, 
innvandrere, flyktninger, innvandrer- og flyktningkvinner i sårbare posisjoner, LHBT, 
solidaritetsorganisasjoner, utdanning, juridiske hjelpetiltak, nasjonale minoriteter og urfolk, 
og flere til satt av tid i sine ellers travle hverdager. 

Denne gangen har flere organisasjoner som representerer nasjonale minoriteter – kvener, 
norske rom og tatere/reisende, så vel som urfolkbefolkningen, samer og østsamer, har delt 
sine erfaringer og synspunkter på hvordan denne befolkningen kan styrke og oppnå sine 
rettigheter. 

Vi takker alle for deres bidrag til å gjøre opp status når det gjelder hvordan og hvorvidt 
rettighetene som følger av FNs rasediskrimineringskonvensjon oppfylles eller brytes 
i Norge. 

Vi ser rapporteringsprosessen og rapporten som et viktig verktøy i den strategiske og 
langsiktige kampen for likeverd og avskaffelse av diskriminering. Den bidrar til å gjøre 
opp status og peke ut negative trender og områder for forbedring, så vel som områder 
og tiltak der det har vært positiv utvikling. Vi er derfor takknemlige overfor FNs 
rasediskrimineringskomité som gir oss anledning til denne gjennomgangen, og gjør at våre 
stemmer blir hørt. Vi takker også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for 
finansiell bistand til rapporteringsprosessen.

En redaksjonskomité bestående av representanter fra Utdanningsforbundet, Jussbuss, 
Taternes Landsforening og Krisesentersekretarietet har vært med på å sy sammen 
rapporten, og arbeidet har vært koordinert og ledet av Antirasistisk Senter.
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Gitt rapportens omfang og det brede spekteret av bidragsytende organisasjoner, er det ikke 
nødvendigvis slik at alle organisasjoner som stiller seg bak rapporten som helhet vil være 
enige i hver enkelt framstilling og anbefaling i rapporten.

Vi er stolte over å kunne overlevere denne rapporten til de norske myndigheter og til FNs 
rasediskrimineringskomité.

For redaksjonsgruppa, 
Mari K. Linløkken

Organisasjoner som stiller seg bak rapporten 

Antirasistisk Senter 
Det mosaiske trossamfund
Den ortodokse kirke i Norge
Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden
JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) 
JussBuss 
Kirkens Bymisjon
Krisesentersekretariatet
Kven Øst
Leieboerforeningen 
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 
Norsk Folkehjelp 
Norske Kveners Forbund
OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon) 
Pro Senteret
Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg 
Romsk råd 
Romani Kher
Skeiv Verden 
Taternes landsforening 
Utdanningsforbundet 
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Forkortelser 

Bufdir  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  

  Discrimination
CSW  Commission on the Status of Women
ECRI  European Commission against Racism and Intolerance
EMA  Enslig Mindreårig Asylsøker
EMK  Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
EØS  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
FRP  Fremskrittspartiet
GIS  Geografiske informasjonssystemer
ILO  International Labour Organization
IS   den Islamske stat
ISF   Institutt for Samfunnsforskning
KOM  Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel
Kripos den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet,  

  tidligere Kriminalpolitisentralen
LDO  Likestillings- og diskrimineringsombudet
LDN  Likestillings- og diskrimineringsnemnda
LHBTIQ lesbiske, homofile, bifile, trans, queer og intersex
Nav  oppr. Ny arbeids- og velferdforvaltning
NGO  Non Governmental Organization
NHO  Næringslivets hovedorganisasjon
NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NOAS  Norsk Organisasjon for Asylsøkere
NOU  Norges offentlige utredninger
NOVA  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
NRK  Norsk rikskringkasting
PHS  Politihøgskolen
PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
ROSA-prosjektet Reetablering, oppholdssteder, sikkerhet, assistanse
SEAD  Samisk spesialpedagogisk tjeneste
SSB  Statistisk Sentralbyrå
Strgjfl  Straffegjennomføringsloven
UDI  Utlendingsdirektoratet
UNE  Utlendingsnemnda
UNHCR The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Utl.  Utlendingsloven
VO   Voksenopplæringen
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TEMA REIST AV KOMITÉEN 
I AVSLUTTENDE BEMERKNINGER  

I 2015

Komitéens anbefalinger og bekymringer

Anbefaling nr. 10: Definisjon av rasediskriminering 

(Komitéens anbefaling 10, statens rapport 84–85)

Komitéen gjentar her, med henvisning til diskrimineringsloven vedtatt i 2013, sin anbefaling 
om at samtlige diskrimineringsgrunnlag fastsatt i konvensjonens artikkel 1 innlemmes i 
diskrimineringslovverket, at en alternativt finner andre effektive metoder som sikrer at 
myndighetene tar hensyn til disse diskriminerings grunnlagene.

Vi ønsker her å gjøre komitéen oppmerksom på at i ny, felles likestillings- og 
diskrimineringslov gjeldende fra 1. januar 2018 er definisjonen av diskriminering endret i 
forhold til de lovene den erstatter. Definisjonen avviker nå sterkere fra Rasediskriminerings-
konvensjonen enn tidligere. Kun ett av grunnlagene spesifisert i konvensjonen er beholdt.

Den nye likestillings- og diskrimineringslovens formål er «å fremme likestilling og hindre 
diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, 
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, 
alder og andre vesentlige forhold ved en person.»1

Regjeringen viser i sin rapport til at det i lovens forarbeider gjøres klart at diskriminering 
basert på oppfatning av rase er å oppfatte som etnisk diskriminering, og gjentar argumentet 
om at det å bruke begrepet rase bekrefter at rase finnes.

Komitéens anbefaling bunnet i at «rase» ikke var inkludert i diskriminerings grunnlagene 
i loven av 2005. Selv den om er enig i at rase ikke finnes, kan stille spørsmålstegn ved om 
det å fjerne begrepet gjør at raseteorier forsvinner. Vi er i dag bekymret over at begrepet 
i tiltagende grad brukes i den politiske diskurs, og forekommer i artikler, bøker og media. 
Raseteorier deles og spres av ulike politiske aktører, det oppleves som om dette tankegodset 
har fått større plass og legitimitet. Å fjerne begrepet i loven tilslører at dette tankegodset 
deles og er i aktiv bruk, og når det ikke går klart fram av lovteksten at diskriminering og 
trakassering basert på raseforestillinger rammes av loven, så står dette i motsetning til 
regjeringens intensjon med lovendringen.

1 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 6. Forbud mot 

å diskriminere
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Anbefaling: 
 Ɂ Det må fremgå tydeligere av diskriminerings- og likestillingslovens at diskriminering 

på grunnlag av raseteorier og forestillinger om eksistens at menneskeheten er inndelt i 
hierarkisk ordnede raser rammes av loven.

Komitéens anbefaling nr. 12: Konvensjonens status i den nasjonale rettsorden

(Anbefaling 12, statens rapport 86)

Komiteen ber om at «konvensjonsparten bør revurdere sitt standpunkt og inviterer parten 
til å overveie innlemming av konvensjonen i partens nasjonale rettsorden på et rettslig nivå 
som gir konvensjonen forrang over alminnelig nasjonal lovgivning, og da særlig gjennom 
menneskerettsloven av 1999.» 

Regjeringen vedholder sin tidligere posisjon, med henvisning til Grunnlovens paragraf 98.

Ordlyden i Grunnlovens paragraf 98 er imidlertid svært generell, og spesifiserer 
ikke diskrimineringsgrunnlagene. Dette var et bevisst valg av Stortinget, som gir en 
svakere og mindre konkret konstitusjonell beskyttelse mot diskriminering., enn f.eks. 
Rasediskrimineringskonvensjonen og Diskrimineringsloven. Grunnlovens paragraf 98 gir 
tolkingsrom for lovgiver, og kan derfor ikke anses som inkorporering av konvensjonen, noe 
denne paragrafen heller ikke var intendert å gjøre.

Det må videre anmerkes at Grunnlovens paragraf 92 av Høyesterett ikke anses som en 
bestemmelse som inkorporerer menneskerettstraktater i norsk lov på grunnlovsnivå. 
Paragraf 92 lyder slik: «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneske-
rettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om 
menneskerettigheter.»

I en dom av 16. desember 2016 (Holship) para 70 uttrykte Høyesterett i plenum «at 
Grunnloven § 92 ikke kan tolkes som en inkorporasjonsbestemmelse, men må forstås som 
et pålegg til domstolene og andre myndigheter om å håndheve menneskerettighetene på det 
nivå de er gjennomført i norsk rett.» 

Følgelig er det av avgjørende betydning på hvilke nivå konvensjonen er inkorporert, når 
det gjelder hvorvidt konvensjonsrettighetene faktisk gir juridisk beskyttelse etter norsk 
lov. Som vi tidligere har påpekt, er den juridiske beskyttelsen svakere når det gjelder denne 
konvensjonens rettigheter, enn når det gjelder konvensjonene som er inkorporert gjennom 
menneskerettsloven av 1999. Det står fast at konvensjoner som er inkorporert gjennom 
menneskerettsloven har forrang over annen nasjonal lovgivning, mens rettigheter i denne 
konvensjonen ikke har det.

På dette grunnlag holder vi fast ved vår anbefaling:

 Ɂ Rasediskrimineringskonvensjonen må inkorporeres gjennom menneskerettsloven.
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Anbefaling 12 og 14: Behov for supplerende klageordning  
og ombudsmann for nasjonale minoriteter 

(Komiteens anbefaling nr. 13–14 vedrørende Den nasjonale institusjon for menneske
rettigheter, samt anbefaling nr. 12 om konvensjonens status i den nasjonale rettsorden.)

Utvalget bak NOU 2015:7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/
romanifolket fra 1850 til i dag anbefalte å vurdere om Den nasjonale institusjonen (NI) 
for menneskerettigheter, eller andre instanser, kan få en rolle som supplement til 
klagemuligheter for nasjonale minoriteter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kulturdepartementet (KUD) har 
høsten 2018 i fellesskap besluttet å overføre forvaltningen av tilskudd posten til nasjonale 
minoriteter på statsbudsjettets kap. 567 post 70 fra KMD til Kulturrådet. Det betyr at både 
driftsstøtten til organisasjonene og prosjektstøtte fra budsjettåret 2019 vil bli tildelt fra 
Kulturrådet.

Midlene på statsbudsjettet til den kollektive oppreisningen til Romanifolket/taterne skal 
brukes til å opprette en tilskuddsordning som også skal forvaltes av Kulturrådet. KMD 
har varslet om at de vil bli klageinstans for de enkeltvedtakene Kulturrådet gjør i disse 
tilskuddsordningene. Det er lite gunstig da KMD til nå har vært det departement som har 
forvaltet tilskuddsordningene, og fordi KMD er det departement som har ansvaret for 
politikkutforming for Samer og nasjonale minoriteter.

Den kollektive erstatningen til Romanifolket/taterne ble vedtatt av Stortinget i 2004 og et 
fond pålydende 75 millioner ble opprettet hvor avkastningen skulle benyttes til å bevare, 
synliggjøre og formidle Taternes kultur, historie og språk og til drift av et sekretariat/
rådgivningssenter som kan tilby juridisk og annen bistand til tatere som trenger det. 
Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond(RT-fondet) ble opprettet som forvalter 
av erstatningen. I 2014 ble fondet på 75 millioner trukket tilbake og erstattet med årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Taterne fremhevet at de da ble prisgitt «godviljen» til den 
til enhver tid sittende regjering.

RT-fondet opprettet i 2014 Romanifolket/taternes senter som blant annet hadde en 
veiledningstjeneste som ga gratis juridisk og annen bistand til Tatere som trengte det. 
Disse institusjoner gjorde en enorm innsats for å bedre fremtiden for enkeltpersoner fra 
folkegruppen og for bevaring av kulturen. De var også de eneste institusjoner som hadde full 
kompetanse angående Romanifolket/Taterne, og som ble styrt av folket selv.

I 2015 ble de årlige utbetalinger til Stiftelsen fryst uten noen form for konkret begrunnelse 
foruten «mistillit i folkegruppen». Stiftelsestilsynet startet granskning av RT-fondet 
og leverte sin rapport i 2017. I mangel på en konkret begrunnelse for tilbakeholdelse 
bevilgningene, stevnet RT-fondet staten ved KMD for retten. Stortinget gjorde vedtak om 
at den kollektive erstatningen ikke lenger skulle forvaltes av RT-fondet. Vedtaket fjernet 
grunnlaget for å gjennomføre rettssaken. Stortinget fratok dermed RT-fondet og hele 
folkegruppen muligheten til å få belyst saken for domstolene.

Den 2. november 2018 kom Stiftelsesklagenemdas rapport om Stiftelsestilsynets rapport 
om RT-fondet. Den tilbakeviste all kritikk og opphevet vedtak om avsettelse av tre 
styremedlemmer. Den beviste at Stortingets vedtak om å frata RT-fondet retten til å 
forvalte den kollektive erstatningen ble gjort på feil grunnlag. Det er nødvendig med en 
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grundig gjennomgang av situasjonen for den kollektive erstatningen til Romanifolket/
taterne og den bør tilbakeføres til folkegruppen i tråd med Stortingets Vedtak fra 2004.

Samtidig er prosessbyrden og terskelen for å reise sak høy i norsk rett. For mange nasjonale 
minoriteter er terskelen desto høyere. Det mangler derfor per i dag også en ombudsordning, 
eller en lignende funksjon, som kan tre inn som partshjelp i saker som er av allmenn 
interesse for de ulike nasjonale minoritetene.

Anbefalinger:
 Ɂ Vi anbefaler at Europarådets rammekonvensjon til beskyttelse av nasjonale minoriteter 

innlemmes på et rettslig nivå som gir konvensjonen forrang over alminnelig nasjonal 
lovgivning, og da særlig gjennom menneskerettsloven av 1999.

 Ɂ Det bør opprettes en nasjonal ombudsfunksjon for de nasjonale minoritetene.

Anbefaling 16: Hatefulle ytringer og oppmuntring til rasehat

(Anbefaling 16 a–e, myndighetenes rapport 26)

Anbefaling 16a: Ta avstand fra hatefulle ytringer og fremmedfiendtlig diskurs

I anbefaling 16a) ber komitéen regjeringen fordømme og ta avstand fra hatefulle ytringer og 
fremmedfiendtlig diskurs som fremsettes av enkelte politikere og aktører og mediene, og å 
oppfordre politikere og aktørene i mediene til å sørge for at deres offentlige uttalelser ikke 
bidrar til å fremme intoleranse, stigmatisering og oppmuntring til hat. 

Bakgrunnen for komitéens anbefaling var hatefulle ytringer i media begått av valgte 
politikere i perioden omhandlet i den 21./22. periodiske rapporten, og mangel på reaksjon på 
disse ytringene fra myndighetenes side. 

Vi vil gi ros til regjeringen for i november 2016 å ha lagt fram en strategi mot hatefulle 
ytringer, som det også vises til i myndighetenes rapport (26, 99–110).

Strategien slår fast at «Vi som politikere, offentlige myndigheter og sentrale samfunnsaktører 
forplikter oss til å bekjempe hatefulle ytringer og intoleranse. Ytringsfriheten er en umistelig verdi. 
Den står sterkt i Norge. Vi skal ikke spre eller oppfordre til hat.» 

På den positive siden vil vi også trekke fram at to statsråder skrev en artikkel i avisen 
Vårt Land i valgkampen i 2017, under overskriften Uakseptable ord,2 Statsrådene Jan Tore 
Sanner og Torbjørn Røe Isaksen tok avstand fra partilederen i det høyrepopulistiske partiet 
Alliansens antisemittiske uttalelser.

Hatefulle ytringer i den offentlige diskurs inngår i regjeringens strategi som en del 
av innsatsområdet «mediesektoren», der et mål er å arbeide for «å fremme god 
nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i (det) digitale mediesamfunn.» 

2 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11697161-uakseptable-ord
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Et særlig ansvar for politikere for ikke selv å fremme intoleranse, stigmatisering og hat 
gjennom sine uttalelser, inngår ikke i strategien. 

Dessverre har det i perioden siden forrige høring kommet en rekke uttalelser fra ledende 
politikere som bidrar til å forsterke en fremmedfiendtlig diskurs og statsminister og andre 
politikere på regjeringsplan gjør etter vårt syn for lite for å fordømme eller rette opp. 
 

Eksempel 1
Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, innvandrings- og 
integreringsminister fra desember 2015 til januar 2018, og justis- beredskaps- og 
innvandringsminister fra januar til mars 2018. Hun valgte å gå av etter unison kritikk fra 
Stortinget3 mot en facebookinnlegg der hun skriver at «AP mener terroristenes rettigheter 
er viktigere enn nasjonens sikkerhet», illustrert av et bilde av maskerte og bevæpnede IS-
krigere. Innlegget var rettet mot Arbeiderpartiet for ikke å ha stemt for et forslag om å frata 
fremmedkrigere norsk statsborgerskap uten å gå via domstolene.

Reaksjonen fra stortingspolitikere førte til at Listhaug trakk seg, og er forsåvidt et 
godt eksempel på at det også for norske parlamentarikere går en grense for hva som er 
akseptabel språkbruk helt i tråd med 16a, men disse reaksjonen kom først og fremst fra 
opposisjonen, og når innlegget ble slettet fra facebook var begrunnelsen for dette at hun 
manglet rettigheter til bildet. 

Statsministeren ba på vegne av regjeringen om unnskyldning for sårende uttalelser gitt av 
statsråder. 

Sylvi Listhaug har som minister kommet med flere utspill som har degradert politiske 
motstandere og flyktninger; som at flyktninger «ikke må regne med å bli båret på 
gullstol», hun betegnet politiske motstandere som kritiserte de strenge innskjerpingene av 
asylpolitikken som hun som justisminister la fram som «hylekor» og «godhetstyranner». 
Hun har også sagt at lederen for Kristelig folkeparti Knut Hareide er en som «sleiker 
imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger». Etter 
å ha avgått som justisminister gikk Listhaug tilbake til plassen som stortingsrepresentant, 
med en pressemelding som betegnet prosessen mot henne som en «heksejakt». 

Eksempel 2
Per Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og justisminister fra 
desember 2106 til januar 2018, uttalte i 2007 som samepolitisk talsmann for partiet, at «Det 
finnes ingen samisk stat. Derfor synes jeg det er unaturlig at det flagges på denne dagen. At 
det er en offisiell flaggdag er med på å nøre opp under konflikter mellom samer og ikke-
samer.» Han advarte også mot det han kalte gryende samisk separatisme, og har tatt til orde 
for å tre ut av ILO-konvensjon 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge sametinget, utfra 
begrunnelsen at han ikke vil ha en samepolitikk som gjør forskjell på etnisk grunnlag. 

3 https://www.nrk.no/norge/dette-skjer-nar-stortinget-skal-votere-over-mistillitsforslaget-mot-sylvi-

listhaug-1.13970396
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Eksempel 3
Under valgkampanjen høsten 2017 la stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde 
(Frp) ut et bilde på sin facebookside av Arbeiderpartiets valgkampbod på Karl Johansgate 
i Oslo, der boden er besøkt av elever fra en voksenopplæringsklasse, der flere er kvinner 
kledd i hijab og fotsidt antrekk. Tittelen er «Arbeiderpartiets valgbod på Oslo paradegate». 
Hatefulle ytringer i kommentarfeltet ble ikke slettet.

Eksempel 4
Inger Lexow (Frp), bystyrerepresentant i Tønsberg, delte på sin facebookside en video 
publisert på nettsiden Gates of Vienna, en sterkt konspiratorisk og islamofob side som også 
var en av hovedkildene til Anders Behring Breivik.

Etter sterk kritikk i lokalavisen fra andre politikere i bystyret, fastholdt hun i sitt tilsvar 
at Gates of Vienna er en troverdig kilde. I innlegget siterer kommentarene i videoen hun 
tidligere har delt: «Husk, sier kvinnen i filmklippet, det er europeerne (les nordmenn) som er 
vantro, ikke vi. En kommentar til dette utsagnet påpeker det åpenbare, nemlig at muslimene ikke 
er kommet til vesten for å bli vestlige, men for at vesten skal bli en del av ‘ummaen’, det muslimske 
verdenssamfunnet», videre at «et viktig underkommunisert forhold i Norge (er) at EU-eliten 
mener at den europeiske befolkningen skal byttes ut med en innvandrerbefolkning fra den tredje 
verden fordi en slik befolkning er enklere å styre og kontrollere for eliten enn den genuine europeiske 
befolkningen.»

I tilfellet Lexow reagerte både byens ordfører (som representerer Høyre, og som 
samarbeider med Fremskrittspartiet) og partiets egen gruppeleder i bystyret på 
avisinnlegget, og kritiserte henne for å ha krysset grensen mellom innvandringskritisk og 
rasistisk.4 Dette førte til at Lexow trakk seg som leder for bystyrets oppvekstkomité. 
 

Anbefalinger:
 Ɂ Politiske ledere må ansvarliggjøres for å føre en redelig og ikke-stigmatiserende diskurs.

 Ɂ Når politiske ledere framsetter hatefulle ytringer bør reaksjonen på dette komme fra 
politisk ledelsesnivå, og offentlig.

 Ɂ Alle partier bør oppfordres til å etterstrebe en retorikk som er egnet til å motvirke, ikke 
fremme, stereotypier og fiendebilder. 

Hatefulle ytringer: Medieaktører

Det har de siste årene vokst fram sterke medieaktører som markerer seg med såkalt 
islamkritiske og innvandrerkritiske utspill. Ofte er kommentarfeltene boltreplass for 
høyreekstreme miljøer, og lenker modereres sjelden, slik at grove, hatefulle ytringer blir 
stående i lengre tid. Både innleggene og angrepene som forekommer i lenker fører til at 

4 https://www.dagbladet.no/nyheter/frp-politiker-refses-for-avisinnlegg-om-raseblanding-og-muslimsk-

overtakelse-av-vesten/66569546  

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/frp/inger-lexow-og-bent-moldvar-kalles-inn-til-

forsoningsmote/s/5-76-506063
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personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn, og andre, som ytrer seg positivt til 
innvandring og integrering, eller kritisk mot høyrepopulister og høyreekstremister, får hets 
og trusler rettet mot seg. 

Alliansen

Alliansen er et parti som kun har to standpunkter som partiets kandidater må støtte; 
Nei til EØS, og Norge ut av Schengen. Partilederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen 
uttrykker seg imidlertid i flere innlegg og videoer på sosiale medier mot «negre», jøder 
og masseinnvandring. Han snakker mot det han kaller «raseblanding» og globalisering, 
og forsøker i svært lite grad å dekke over rasismen sin. «Nasjonalisme med et smil», er 
slagordet. Etter en skyteepisode ved et utested i Oslo (Utestedet Blå) i 20XX i Oslo skrev 
han på Twitter at «Norge inviterer negroid rapkultur, og vi får negroid skytekultur med 
på kjøpet. Og folk er overrasket». Johansen har også tatt til orde for, på Twitter, å skape 
«et inferno av raseri på linje med den franske revolusjonen». Dette omfatter å holde de 
«liberale politikere, pressefolk og aktører» som angivelig står bak det han karakteriserte 
som «landssvik» og et «statskupp» som skal ha ført til «masseinnvandring gjennomført uten 
folkets kontroll», «personlig ansvarlig» og endog «henge» dem. «Vi trenger mer raseri, mer 
hat.» Alle de som støttet kampen mot apartheid skal ifølge Johansen ha «blod på hendene.»

Resett

Resett er et nettsted med nyheter, artikler og meningsytringer med sterk støtte til 
«innvandringskritiske» holdninger. Den ble lansert som en nettside som skulle sikre 
ytringsfrihet og være en stemme til høyre og etablere seg som en slagkraftig aktør 
i mediemarkedet, som angivelig skulle gjøre «folk mer realitetsorienterte». Resett 
fremstiller at det foregår en multikulturalistisk konspirasjon mot høyresiden. De hevder at 
venstresiden, gjennom muslimsk masseinnvandring, bryter ned samfunnet eller skifter ut 
befolkningen, for å parafrasere Resetts Maria Zähler.

Resett har vist seg å være et sted som tillater personsjikane rettet mot f.eks. den 20 år 
gamle samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali. Ali beskyldes for å spytte på og sparke Norge 
i skrittet. Hun omtales som «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge 
spydet som er kastet inn i Norge». Lurås kaller dette for å omtale Ali i «litt kritiske ordelag». 
Det er vanskelig å kalle det noe annet enn rasisme.

I Resetts forhåndsmodererte kommentarfelt omtales Ali som «hettemåke», «feit sugge på 
NAV-penger» og «trygdepudding». I ett innlegg oppfordres det til å «Slå ring om henne, søl 
bensin over og tenn faklene». Dessuten kan hun «reise tilbake til Afrika».

Nettstedet er blitt meldt til Pressens Faglige utvalg (PFU) for å la hatefulle ytringer bli 
stående, men er ikke lenger medlem i PFU. Ali går med voldsalarm eller å ha mottatt trusler 
og hets i en lengre periode. 

Islamofobi: «Islam – den 11. landeplage»

I 2016 ble boka «Islam – den 11. landeplage», utgitt. Både tittelen og forlagets presentasjon 
viser tilhørighet til Eurabia-tradisjonen: «Europa ulmer. Er vår tid forbi? … Vår 
frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, 
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jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens 
doktriner….Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot frihet.»5 

Boka er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til 
folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boka fortegner islam, og forer 
frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære 
muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion. 

Forfatter er Hege Storhaug, informasjonsleder for, og tidligere leder for, stiftelsen Human 
Rights Service (HRS) som driver nettsiden Rights.no. HRS får fortsatt statlig støtte over 
støtteordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet, som har som mål å bidra til 
økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. 

Stopp islamiseringen av Norge

Organisasjonene Stopp islamiseringen av Norge holder møter på gater og torg rundt i 
Norge, der utsagn som at muslimer formerer seg som mygg, for at vi (nordmenn) skal byttes ut, 
og Koranen er verdens verste hat … Den forteller oss at vi skal drepes for den forbrytelsen det er 
å være vantro. 

Den nordiske motstandsbevegelsen

(Vi viser her til vår kommentar til anbefaling 20, Forbud mot organisasjoner.)

Komitéens anbefaling 16 b: Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes 
effektivt og at de skyldige dømmes.

(Anbefaling 16b, statens rapport 96, samt regjeringens Strategi mot hatefulle ytringer 
(2016–2020))

Regjeringen la i 2017 fram Strategi mot hatefulle ytringer (2016–2020). Dette er et steg i 
riktig retning, men strategien bør følges opp med vurdering av hvorvidt den er dekkende. 

Vi vil gjerne trekke fram SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo), som i utgangspunktet 
er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for forebygging 
av kriminalitet og rusmisbruk blant unge, men som også har forebygging, beredskap og 
oppfølging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme som prioriterte innsatsområder. 
Samarbeidet står bak Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, (2018–2021) 
som ble lagt fram 24. mai 2018, og bygger på erfaringer og arbeidet med en tilsvarende 
handlingsplan for 2015–2018.

I regjeringens strategiplan mot hatkriminalitet (s.30) står det at «Hatkriminalitet er 
sidestilt med annen integritetskrenkende kriminalitet. Politimesteren må sørge for 
hensiktsmessige ressurser som sikrer at hatkriminalitet får nødvendig oppfølging». 

5 Hentet fra forlagets omtale.
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Sivilsamfunnet er spesielt positive til det arbeidet som er gjort og fortsatt gjøres i Oslo 
politidistrikt, og spesielt når det gjelder hatkrimgruppa på Manglerud i Oslo politidistrikt. 
Hatkrimgruppa ble opprettet 1. september 2014 og etterforsker hatkrim, arbeider med å øke 
kompetansen på feltet, er aktive pådrivere for å få inn anmeldelser mot hatkrim og fører 
saker for retten. Det er vår erfaring at hatkrimgruppa har bidratt til at flere saker anmeldes, 
blant annet ved å spre informasjon om hatkrim i sosiale media og gjennom kontakt med 
frivillige organisasjoner. Gruppa har også sørge for god etterforskning av slike saker.

Hatkrimgruppa på Manglerud har bygget opp mye kompetanse på denne typen hatkrim, og 
det bør legges bedre til rette for at denne blir delt med andre distrikt.

Mulighet til å anmelde hatkriminalitet for papirløse

Blant annet Skeiv Verden har erfart at personer uten lovlig opphold i Norge ikke har 
mulighet til å anmelde hatkrim. Høsten 2015 ble en ung mann alvorlig skadet, og sendt på 
sykehus etter å ha vært utsatt for en voldsepisode knyttet til hans seksuelle orientering. 
Mannen avventet rettsak mot staten for å få opphold. Den 21. desember, i forbindelse med 
at politiet tok imot hans anmeldelse, ble han anholdt ved Porsgrunn Politistasjon og sendt 
til Trandum for uttransportering. Etter en rettshøring i februar 2016, ble han sluppet ut. 
Voldsepisoden ble aldri etterforsket, og saken henlagt. 

 Anbefalinger:
 Ɂ Politiet burde innføre en amnestiordning, slik at personer kan anmelde hatkriminalitet. 

Det er dette som kalles å opprette en brannmur mellom ulike deler av forvaltningen. 
Det går i liten grad utover oppgavene som skal utføres, og bidrar til å sikre den enkeltes 
rettigheter.6

Henleggelser og forsinkelser pga. kapasitetsmangel

Hatkrimgruppa på Manglerud har for lite kapasitet, med kun én påtalejurist, og har i tillegg 
til hatkrim også ansvar for å etterforske og føre ungdomsvold, samt noe familievold, for 
retten. Både ungdoms- og familievold har høy prioritet, og dermed oppstår forsinkelser i 
påtale av hatkrim. 

Hatkrimgruppa lever med usikkerhet. Våren 2017 ble den, i forbindelse med politireformen, 
foreslått nedlagt med begrunnelse at alle politistasjoner skulle ha ansvaret for dette 
i sitt område. Gruppa ble imidlertid reddet fra nedleggelse etter at sivilsamfunnets 
organisasjoner reiste oppmerksomhet om den uheldige effekten dette ville få. Det oppleves 
som om denne gruppa har usikker framtid, og det er ønskelig med en trygg forpliktelse og 
forankring for å sikre det viktige arbeidet som gjøres. 

Taternes Landsforening har erfart at deres medlemmer og ansatte, og ansatte på 
Glomdalsmuseet i Elverum har anmeldt forhold som grov sjikane, hatytringer, påstand 
om korrupsjon, volds- og drapstrusler fremsatt i sosiale medier, mail og pr. telefon. 
Anmeldelsene ble henlagt grunnet kapasitetsmangel.

6 Van Durme, PICUM (2017) “Firewall”: A tool for safeguarding fundamental rights of undocumented migrants. 

URL: http://picum.org/firewall-tool-safeguarding-fundamental-rights-undocumented-migrants/
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Vi viser her også til vår kommentar til anbefaling 38 Bruk av tolk/Nasjonale minoriteter i 
denne rapport (Udekket behov for tolk på romsk gjør at saker automatisk henlegges.) 

Anbefalinger:
 Ɂ Hatkrimgruppas eksistens bør forankres på et nivå som gjør at den er trygg mot å bli 

organisert bort.

 Ɂ Ressurstilgangen og kapasiteten til hatkrimgruppa i Oslo må styrkes, slik at 
hatkrimsaker blir ført i retten uten forsinkelser.

 Ɂ Hatkrimgruppa i Oslo må også sikres ressurser nok til å kunne bidra med 
kompetanseøkning i de øvrige politidistrikt.

 Ɂ Alle politidistrikt må kunne dokumentere at hatkrim prioriteres.

I anbefaling 16 c) anbefaler komitéen at en sørger for innsamling og tilgjengeliggjøring av 
statistikk om anmeldelser og sakenes utfall.

Oslopolitiet utgir årlige rapporter om anmeldt hatkrim i distriktet. I 2017 ble det også utgitt 
en rapport med beskrivelse av rettspraksis i hatkrimsaker i perioden 2015–2017.7

Politiet har siden 2007 utgitt rapporter om anmeldte tilfeller av hatkriminalitet. 
Riksadvokaten har i flere mål- og prioriteringsrundskriv gitt beskjed om at hatkriminalitet 
som sakstype skal prioriteres, senest i 2016. 

Både Politidirektoratet og Oslo politikammer utgir årlige rapporter over hatkrim. 
Politidirektoratet rapporterer på saker, mens Oslo politidistrikt inkluderer alle anmeldte 
forhold som er kodet som hatkrim. I statistikken er hatkrim på alle grunnlag inkludert.

Antall anmeldelser har vist en stadig økning siden registrering og statistikkføringen 
startet. Fra 2015 til 2017 økte antallet fra 143 til 198. Hatkrim på grunnlag av etnisitet utgjør 
henholdsvis 49 % og 52 %. Legger en til hatkrim på grunnlag av religion, som ofte kombineres 
eller overlapper med etnisitet, oppgis det 110 (2015) og 147 (2017) anmeldte tilfeller.8

Både fra Oslopolitiet og Politidirektoratet oppgis det likevel at tallene med sannsynlighet 
er for lave, og at det er store mørketall, som for det første skyldes at ikke all hatkriminalitet 
anmeldes, og at det ved anmeldelse eller etterforskning ikke alltid merkes av for hatkrim 
i saken.

I Oslopolitiets hatkrimrapport for 2017 er det inkludert eksempler på saker som er 
etterforsket, kjennetegn ved fornærmede og gjerningspersoner, og utfall.9 Oslopolitiets 

7 Rettspraksis i hatkrimsaker. Oslo politidistrikt 2017. https://www.politiet.no/

contentassets/17e1eed4775047eca71e9535d33c3181/rettspraksis-i-hatkrimsaker_et-utvalg-saker-fra-oslo-

tingrett-20152017.pdf

8 Politiet, Oslo politidistrikt (2018) Hatkriminalitet – anmeldt hatkriminalitet 2017 2018: 8. URL: https://www.

politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/anmeldt-hatkriminalitet-oslo/anmeldt-hatkriminalitet-i-

oslo-2017_v2.pdf

9 https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/anmeldt-hatkriminalitet-oslo/anmeldt-

hatkriminalitet-i-oslo-2017_v2.pdf
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grundigere rapport viser at en her tar hatkriminalitet alvorlig, og er et eksempel til 
etterfølgelse for andre politidistrikt.

Grunnleggende kunnskap om hatkriminalitet og bevissthet om skadevirkninger er 
nødvendig for å sikre at den enkelte politibetjent, som tar imot anmeldelser, skal følge 
retningslinjer om å kode anmeldelser riktig.

Anbefalinger:
 Ɂ Opplæring i å gjenkjenne og etterforske hatkrim må inn i grunnutdanningen ved 

Politihøgskolen.

 Ɂ Gjør videreutdanning i hatkriminalitet av tjenestemenn i arbeid til en del av de faste, 
obligatoriske treningene på jobben, slik at en er sikker på at alt operativt personell får 
trening i dette.

 Ɂ Videreutvikle rapporteringssystemet, og inkludere rettsforfølgelser og utfall.

Anbefaling 16 c: Samle og tilgjengeliggjøre statistikk om antall anmeldelser, 
rettsforfølgelser og utfall

Det rapporteres ulikt på nasjonalt plan og i Oslo. Mens Politidirektoratet publiserer 
statistikk over hatkrimsaker, publiserer Oslo Politikammer rapport over anmeldte forhold. 
Oslo Politikammer registrerer dermed også forhold som ikke fører til påtale og domfellelse, 
men kan føre til mildere reaksjoner.

Det foreligger ikke noe nasjonalt register på hatkrim, og det er svært vanskelig å finne 
sakene, unntatt brudd på §§185 og 186. Dette er fordi saker der hatmotivasjon (straffeloven 
§ 77) har ført til skjerpelse i straffeutmålingen, og som også er hatkrim, ikke kodes som 
hatkrim i Lovdata, som er grunnlaget for statistikken.

I praksis vil det si at f.eks. en dom for vold med rasistisk motiv, uten at man har brutt §185 
om hatefulle ytringer, i dag ikke er kodet i Lovdata som hatkrim. 

Anbefaling:
 Ɂ Det bør utredes hvordan koding i registrering av saker kan utformes slik at man 

kan hente data om hatkrimsaker ut fra Lovdata som også omfatter straffesaker der 
hatmotivasjon er bevist.

16 d: Gjennomføre bevisstgjøringskampanjer

Utover å utarbeide en strategi mot hatytringer, og bevilge en mindre sum til kampanjen 
Stopp Hatprat, som er en kampanje av unge mennesker mot hatprat på nett, er det ikke 
gjennomført noen bevisstgjøringskampanje.
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Anbefaling 16 e: Gjennomføre forskning om hatefulle ytringers utbredelse og 
skadevirkninger.

Det er ikke gjennomført noen forskning om utbredelse og skadevirkninger av hatefulle 
ytringer.

Antirasistisk Senter publiserte en rapport i 2017, om unges opplevelse av diskriminering.10 
Hatytringer i det offentlige rom og på sosiale media var noe en høy andel av de spurte 
kunne rapportere om. De kunne også fortelle at dette gikk inn på dem, og preget hverdagen 
deres. Beskjeden fra ungdommene var klar: Det verste vi kan gjøre er å bagatellisere disse 
opplevelsene.

Komiteens anbefaling 18 (a–e): Hatkriminalitet

(Komitéens anbefaling 18, statens rapport 111–124. Regjeringens strategi mot hatefulle 
ytringer.)

Anbefaling 18 b: Utvikler landsomfattende system for å registrere hatkriminalitet, med 
tydelige standarder og retningslinjer 

Systemet for rapportering må forbedres. Vi viser til anbefaling under 18 e.

Anbefaling 18 c: Ta tak i underrapportering, gjennomføre bevisstgjøringskampanjer, 
igangsette forskning på hatkriminalitetens årsaker og følgeskader.

Oslo politidistrikt og hatkrimgruppa har gått aktivt ut til sivilsamfunnet for å øke tilliten 
til politiet og derigjennom sørge for at flere anmelder hatkrim. Dette har fungert positivt, 
og har resultert i at flere saker anmeldes. Det er imidlertid fortsatt store mørketall, noe 
både Oslopolitiet og Politidirektoratet understreker i sine hatkrimrapporter. Forskning på 
hatkriminalitetens årsaker, omfang og følgeskader, der de gruppene dette går ut over, og 
organisasjoner som arbeider med sakene bidrar, vil øke bevisstheten om at hatkrim ikke er 
noe man bagatelliserer og «lever med» i ytringsfrihetens navn.

I tillegg til lovgivning, sivilrettslig og strafferettslig, har samfunnet to virkemidler i 
bekjempelsen av rasisme og antisemittisme; kunnskap (undervisning) og holdninger 
(fremme gode holdninger). Disse to korrelerer ikke. En undersøkelse fra Osloskolen i 2011 
viste at mens kunnskapsnivået gikk opp fra 8.–10. klassetrinn, så gikk holdningene motsatt 
vei, holdningene til minoriteter ble dårligere. 

Å jobbe med holdningsforbedringer er vanskeligere enn kunnskapsformidling. Det 
kanskje beste virkemiddel er «eksempelets makt». Det er viktig at ledere og andre 
samfunnspåvirkere (politikere, kulturpersonligheter, idrettsidoler, o.l.) går foran som gode 
eksempler ved å slå ned på uønskede holdninger straks man ser og gjenkjenner slike.

10 http://antirasistisk.no/wp-content/uploads/2017/08/Vi-vil-ikke-leke-med-deg-fordi-du-er-brun-en-

unders%C3%B8kelse-av-opplevd-rasisme-blant-ungdom.pdf
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Anbefalinger:
 Ɂ Det bør igangsettes forskning på opplevd hatkrim, omfang og skadevirkninger, der 

grupper man vet rammes av hatkrim involveres.

 Ɂ Vi etterlyser en bredt anlagt kampanje mot hatytringer og hatkrim, rettet mot flere 
målgrupper, ikke bare ungdom.

 Ɂ Politikere må stå fram som gode eksempler ved å slå ned på hatefulle ytringer straks, og 
ikke kun ytrer seg på generelt grunnlag.

Anbefaling 18 d: Etterforske alle tilfeller av hatkriminalitet, straffeforfølger ansvarlige og 
idømmer skyldige straff

Organisasjoner som tilbyr råd og bistand i diskrimineringssaker erfarer at personer som 
utsettes for diskriminering opplever at de ikke blir hørt og trodd. Kunnskapen om hva som 
utgjør at ytringer rammes av straffeloven, diskrimineringsloven eller arbeidsmiljøloven er 
lav, både blant ofre og utøvere. Mange vet ikke hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

Antirasistisk Senter, Skeiv Verden og Norsk Folkehjelp samarbeider om et prosjekt 
for å tilby hjelp mot diskriminering, der hatytringer er et prioritert område. 
Prosjektet Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) vil bestå av bistand 
i diskrimineringssaker, formidling videre til andre instanser som Konfliktrådet og 
Likestillingsombud og -nemnd, kurs i diskrimineringsrett og et tilbud om megling mellom 
parter. Prosjektet støttes av Oslo kommune. Det har vært en økning i saker reist for retten, 
særlig pga. arbeidet som utføres av hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon i Oslo.

Anbefalinger:
For å imøtegå grove anklager og trusler og ivareta ofre for trusler og hat, bør

 Ɂ organisasjoner med nærhet til grupper og personer som utsettes for hatkrim og 
diskriminering, og som tilbyr lavterskel bistand overfor ofre, styrkes finansielt, for å 
møte behovet for de tjenestene de tilbyr.

 Ɂ politiets og påtalemaktens kapasitet til å etterforske, reise sak og følge opp ofre og 
utøvere må styrkes.

Anbefaling 18 e: Legge fram statistikk om anmeldelser, etterforskninger,  
domfellelser og straffereaksjoner

(Referanse også til kommentar og anbefaling under 16 c).

Det rapporteres ulikt på nasjonalt plan og i Oslo. Mens Politidirektoratet publiserer 
statistikk over hatkrimsaker, publiserer Oslo Politikammer rapport over anmeldte forhold. 
Oslo Politikammer registrerer dermed også forhold som ikke fører til påtale og domfellelse, 
men kan føre til mildere reaksjoner.

Det foreligger ikke noe nasjonalt register på hatkrim, og det er svært vanskelig å finne 
sakene, unntatt brudd på §§ 185 og 186. Dette er fordi saker der hatmotivasjon (straffeloven 
§ 77) har ført til skjerpelse i straffeutmålingen, og som også er hatkrim, ikke kodes som 
hatkrim i Lovdata, som er grunnlaget for statistikken.
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I praksis vil det si at f.eks. en dom for vold med rasistisk motiv, uten at man har brutt §185 
om hatefulle ytringer, i dag ikke er kodet i Lovdata som hatkrim. 

Anbefaling:
 Ɂ Det bør utredes hvordan koding i registrering av saker kan utformes slik at man 

kan hente data om hatkrimsaker ut fra Lovdata som også omfatter straffesaker der 
hatmotivasjon er bevist.

Anbefaling 18 f. Utvikle omfattende nasjonal strategi mot hatkriminalitet

Regjeringens strategi mot hatytringer er et steg i riktig retning, men ikke tilstrekkelig.

Anbefalinger:
 Ɂ Politiske lederes rolle som forbilder inkluderes i denne strategien.

 Ɂ Det legges ressurser i oppfølgingen av strategien.

 Ɂ At planen revideres i sammenheng med utarbeidelse av handlingsplan mot rasistisk 
diskriminering. 

Komitéens anbefaling 20: Forbud mot organisasjoner som fremmer rasediskriminering 

(Anbefaling 20, statens rapport 125)

Komitéen minner om at konvensjonens artikkel 4 er både forebyggende og obligatorisk, og 
anbefaler at Norge innfører et forbud mot rasistiske organisasjoner i lovverket for å være i 
overensstemmelse med konvensjonens krav. 

Som den norske regjeringen indirekte bekrefter i sin rapport, har dette stadig ikke funnet 
sted. Det har heller ikke vært noen initiativ fra statlig side for å oppfylle konvensjonens 
krav og komiteens anbefaling på dette punktet. Tvert om har vi i den aktuelle perioden sett 
statlige aktører (herunder politi) forsvare nynazisters rett til å marsjere i norske byer.

Det eneste juridiske vernet mot rasistiske organisasjoner og spredning av rasistisk 
propaganda er i dag forbudet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer i straffelovens 
§ 185. Terskelen for å dømmes etter denne paragrafen er imidlertid høy.

Den nordiske motstandbevegelsen: Nazistisk organisasjon i framvekst

(Anbefaling 20)

Antirasistisk Senter anmeldte i mai 2018 den norske avdelingen av Den nordiske 
motstandsbevegelsen, inkludert deres politiske program og deres nettsider, for utilslørt 
spredning av nazistisk propaganda. Dette omfattet en kampanje for å «Make Hitler great 
again», et omfattende nasjonalsosialistisk innhold mer generelt (med hyllende bilder 
av SS-soldater, mv.), forsvar av nasjonalsosialismen som ideologi, og ikke minst: grovt 
konspiratoriske og antisemittiske artikler av klassisk nazistisk karakter, herunder slikt som 
dette i en av hovedartiklene om jøder:
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«Tysklands reaksjoner var altså både rasjonelle og fullstendig forståelige. Jødiske 
krefter ble fra da av, med svært så gode grunner, betraktet som fiender av Riket, noe 
man da som regel blir når man erklærer krig.»

«Mange taler om den sagnomsuste ‘islamiseringen’ med den største selvfølge, mens 
det man i realiteten er vitne til, både før, under og etter den andre verdenskrigen 
(for å velge et punkt i historien), er intet annet enn en internasjonal jødifisering.» 
Det fremstilles videre som at jøder står bak «et Europa som snart vil stå i brann, på 
randen av sosial og økonomisk kollaps».

Også i det politiske programmet finner man en programfestet versjon av klassisk 
antisemittisme. Et av de programfestede punktene er en ambisjon om å «Spre informasjon 
i Norden, slik at hele befolkningen forstår hvordan sionistene arbeider for å destabilisere, 
splitte og herske.» Følgende formulering om kampen mot «sionister» (i all hovedsak et 
annet ord for jøder) er spesielt godt egnet til å skape frykt hos jøder: «Dette vil naturligvis 
trappes opp og intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi har makten.» Lest 
inn i en nasjonalsosialistisk kontekst framstår dette budskapet åpenbart som skremmende.

De har også følgende, åpenlyst rasistiske punkt i programmet:

 — «Opprette et statlig institutt som effektivt kan bedømme den rasemessige tilhørigheten til 
mennesker som har ankommet Norden gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne 
genetiske metoder for å gjennomføre dette.»

 — «Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede mennesker som befinner 
seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig humane måte for å ikke skape 
unødvendig lidelse.»

Foreløpige tilbakemeldinger fra politiet som etterforsker anmeldelsen har gjort oss 
bekymret for at den vil bli henlagt som ikke straffbare forhold, eller at bare ett av 
forholdene vil bli straffeforfulgt. I så fall har vi ikke et effektivt forbud engang mot 
spredning av åpenlys nazistisk propaganda i Norge.

Mens nynazistiske organisasjoner var et problem på 90-tallet, har det siden begynnelsen 
av 2000-tallet i svært liten grad vært nynazistiske miljøer i Norge. De siste par årene har 
vi imidlertid opplevd en merkbar styrking av disse miljøene, spesielt knyttet til den norske 
forgreningen av Den nordiske motstandsbevegelsen. 

Bevegelsen er i vekst i Norge. Det som gir grunn til bekymring, er at Motstandsbevegelsen 
i Sverige og delvis i Finland er en stor gruppering, hvor medlemmer har stått bak både 
vold og terror. Den ble nylig forbudt i en dom fra tingretten i Finland, etter drapet på en 
motdemonstrant. I Norge fikk Den nordiske motstandsbevegelsen derimot tillatelse fra 
politiet til å demonstrere.
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Revisjon av kriminallovens beskyttelse mot diskriminering

(Anbefaling 20)

I forbindelse med utarbeidelse av ny likestillings- og diskrimineringslov har regjeringen 
bestilt en utredning om det strafferettslige vernet mot diskriminering. Et hovedspørsmål 
i utredningen, som er foretatt av professor Kjetil Mujezinovic Larsen ved Universitetet i 
Oslo, er om det – i lys av kritikken fra CERD – bør innføres et forbud mot rasistiske eller 
på andre måter diskriminerende organisasjoner. Utredningen konkluderer med at man bør 
gjeninnføre en bestemmelse etter mønster av straffeloven 1902 § 330. Hans utkast til ny 
bestemmelse er som følger:

§ 198 a. Deltakelse i lovstridige organisasjoner  
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som stifter eller deltar i en 
forening som er forbudt ved lov, eller som har til formål å begå eller oppmuntre til en 
handling som kan straffes med fengsel i minst 6 måneder.

Utredningen konkluderer samtidig med «at det er grupperingenes rasediskriminerende 
aktiviteter som bør motarbeides ved forbud og straffeforfølgning, ikke deres eksistens 
i seg selv». Utredningen går dermed imot innføringen av en hjemmel for et formelt 
organisasjonsforbud.

Vi ønsker samtidig å framheve at utredningen etterlyser en nærmere grunngivelse fra 
CERD, en juridisk argumentasjon for det gjentatte kravet om et forbud, og et nærmere svar 
på innvendingene som har kommet fra Norge. At CERD ikke har gått nærmere inn i dette, 
gjør at utredningen anser at CERDs synspunkt kan tillegges mindre vekt. Følgende står i 
utredningen: 

«Det er imidlertid verdt å legge merke til at uttalelsen ikke inneholder noen rettslig 
eller annen argumentasjon utover bare å fastslå at dette er komiteens oppfatning.»

«Det er bemerkelsesverdig at komiteen i svært liten grad tilbyr noen begrunnelse for 
kritikken eller noe svar på Norges argumenter, utover å peke på at forpliktelsen i 
artikkel 4.b er obligatorisk.»

«Så lenge komiteen ikke tilbyr noen begrunnelse for sin holdning, er det utfordrende 
å vite nøyaktig hva komiteen mener er utilfredsstillende med gjeldende rett.» «Når 
komiteens kritikk av Norge ses i lys av komiteens manglende kritikk av andre land 
med sammenliknbar lovregulering,41 blir det enda mer uklart hva som er og har 
vært utilfredsstillende.»

Anbefalinger:
 Ɂ For å trygge ofre for hatytring og hatkrim, og styrke deres tilgang til rettferdighet, må 

organisasjoner som tilbyr bistand i diskrimineringssaker styrkes finansielt.

 Ɂ Det må gjøre en undersøkelse på status angående framvekst av organisasjoner som 
forsvarer, fremmer og utøver hatytringer og hatkriminalitet på grunnlag av etnisitet, 
rase, etnisk bakgrunn, seksuell legning og religion, og den effekt deres aktiviteter har 
på ytringsfrihet og sikkerhet for grupper som hatet er rettet mot. Effektiviteten ved 
juridiske og andre virkemidler som pt. finnes, må analyseres og vurderes.
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 Ɂ I denne utredningen må de som utsettes for fare fra disse organisasjonene bli tatt med 
på råd.

 Ɂ Det bør overveies å gjeninnføre en bestemmelse etter mønster av straffeloven 1902 § 
330, av en slik karakter at den kan være et reelt vern.

Anbefaling nr. 22: Arbeidsmarkedsdiskriminering

(Komitéens anbefaling 22, statens rapport 15–18)

Komitéen uttrykker bekymring for at minoriteter og personer med migrantbakgrunn 
møter hindringer som baserer seg på stereotypiske fordommer, og som gjør det vanskelig 
å delta på lik linje med andre i arbeidslivet. Komiteen ber om at det iverksettes tiltak for å 
bekjempe diskriminering basert på etnisitet i arbeidslivet.

I statens rapport heter det blant annet at: «Stortingsmeldingen, Meld. St. 30 (2015–2016) Fra 
mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk våren 2016 inneholder 69 tiltak som skal sikre 
at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn raskere kommer i arbeid eller utdanning og får 
en fast tilknytning til arbeidslivet»11 Det bør imidlertid påpekes at diskriminering som begrep 
ikke behandles i den nevnte Stortingsmeldingen, slik det burde.

Diskriminering i arbeidslivet forekommer bredt, men dette vies liten oppmerksomhet. 
Rådgivningstjenesten ved Antirasistisk Senter og OMOD mottar henvendelser regelmessig 
om forhold på arbeidsplasser. Det oppleves som at kollegaer, arbeidsledere og -givere ikke 
har forståelse for hvordan fordommer og diskriminerende holdninger gir seg utslag i alt fra 
dårlig arbeidsmiljø til regelrett trakassering og direkte diskriminering. Det er vanskelig å få 
oppreisning, når heller ikke tillitsvalgte har den rette kompetanse og forståelse.  
 

Eksempel 1: Grovt trakassert på jobben, medhold i LDO
En mann med afrikansk bakgrunn hadde gjennom mange år blitt utsatt for åpenlys og grov 
rasistisk trakassering og diskriminering på jobben ved kollegaer på Universitetet i Oslo. 
Eksempel: En kollega ropte «Hold kjeft, din jævla apekatt» til han på et seminar der tema 
var hvordan skape bedre arbeidsmiljø, her var ca 40 andre tilstede; han ble jevnlig kalt for 
«Kongen av negerarbeid».

Til tross for at han ved flere anledninger hadde tatt opp situasjonen med ledelsen ved 
arbeidsplassen og sin fagforening hadde ingenting skjedd. Han kom så til OMOD, som bisto 
med klagesak til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Det endte med at han 
vant frem i sak om rasistisk trakassering mot Universitetet i Oslo. Saken viste manglende 
kompetanse og vilje for å håndtere rasisme på arbeidsplassen.12 

11 Norges 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for 

rasediskriminering 2017: 20 URL: https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-

og-inkludering/konvensjoner/fns-rasediskrimineringskonvensjon-/id670417/

12 https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ansatt-ved-uio_-_-jeg-foler-jeg-nesten-er-i-et-

apartheidsystem-1.13510065
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Eksempel 2: Mistet jobben pga. hijab, medhold i Diskrimineringsnemnda
En ung kvinne fikk i 2017 av sin arbeidsgiver (Color Line) vite at hun ikke kunne fortsette 
i jobben med hijab, fordi det var imot uniformsreglementet. Hun hadde hatt to vikariater 
hos Color Line på Kiel-fergen. Her jobbet hun blant annet i kantinen og viste reisende til 
lugarene sine. Under det første vikariatet jobbet hun uten hijab, men da hun kom tilbake 
hadde hun begynt å bruke hijab. Hun hadde gjort opptak av samtalen med sin tidligere sjef 
der det går tydelig frem at hun kunne ha jobbet videre hos Color Line om det ikke hadde 
vært for hijaben.

OMOD bisto henne med klage til Diskrimineringsnemnda der hun i 2018 vant frem i sak 
om arbeidslivsdiskriminering. OMOD bidro videre til oppmerksomhet om saken, blant 
annet for å synliggjøre for kvinner som bærer hijab hvilke rettigheter de har i henhold 
til diskrimineringsloven, og i forlengelse av dette gjøre arbeidsgivere mer bevisst om 
hva diskrimineringsloven sier på feltet. Dette fordi det er en saksområde der det ikke er 
tilstrekkelig kunnskap.13

Eksempel 3: Frifunnet i retten, hatkrimlov ikke anvendt
En arbeidstaker med innvandrerbakgrunn tok kontakt med Antirasistisk Senters 
rådgivningstjeneste, fordi en kollega gjentatte ganger hadde kommet med stygge uttalelser 
og hatt en skremmende adferd. Det ble reist tiltale. Han var gjentatte ganger blitt klemt 
mellom veggen og gaflene på en gaffeltruck av tiltalte, med tilrop som «flytt deg, din jævla 
dritt». Han hadde også opplevd ved tre anledninger at bakre del av en container som han 
sto inni ble løftet opp, slik at han var redd for at varer som var stablet opp mot veggen 
skulle velte. En gang skal tiltalte ha kjørt mot han med en feiemaskin og sagt «flytt deg, 
ellers kjører jeg på deg», hvorpå han kjørte over foten hans samtidig som han ropte «jævla 
muslimer». Det ble tatt ut tiltale, men selv om retten fant hevet over enhver tvil at episoden 
med containeren hadde funnet sted, og likeså minst ett tilfelle av at fornærmede ble 
«fanget» av trucken, la retten til grunn at den slags «spøk» var vanlig på arbeidsstedet på 
denne tiden, og derfor ikke kan betegnes som «hensynsløs adferd». 

Til tross for at tiltalte hadde kommet med ytringer som «jævla muslim» ble ikke saken 
vurdert etter § 77 (handling motivert av hat på bakgrunn av etnisitet etc), men etter 
straffelovens § 390 a, (for ved skremmende, plagsom eller annen hensynsløs adferd å ha 
krenket annens fred).

Retten fant at det ikke kunne utelukkes at fornærmede hadde overdrevet, og viste til at han 
tidligere hadde anmeldt flere ansatte og arbeidsgiver for rasisme, men saken ble henlagt for 
ikke å ha grunnlag i virkeligheten. Selv om episoden da tiltalte kjørte over foten hans med 
feiemaskin ble trodd, og at dette var en klar maktdemonstrasjon og ikke kunne anses som 
spøkefull handling, fant ikke retten at denne enkeltstående handlingen kunne anses som 
så moralsk forkastelig at den rammes av straffeloven. Retten viste her til et «temmelig røft 
miljø på arbeidsstedet». Dommen ble avsagt under dissens,

13 https://www.nrk.no/ostlandssendingen/brukte-hijab-_-mistet-jobben-1.13791747
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Rettens flertall viser mer sympati for den norske gjerningsmannen enn offeret som ble 
utsatt for psykisk og fysisk vold fra gjerningsmannen i dommen. Antirasistisk Senter var 
til stede under hovedforhandlingene og opplevde også dette på nært hold når det gjelder 
fagdommerens utspørring, kommentarer og kroppsspråk.14

Saken ble reist for Diskrimineringsnemnda, som i sitt møte 17.april 2018 konkluderte med at 
den norske gjerningsmannen handlet i strid med forbudet mot trakassering, jfr likestillings- 
og diskrimineringsloven for gjerningsmannens uttalelse om «jævla muslimer». Vedtaket i 
nemnda kom etter at gjerningsmannen ble frikjent av retten. 
 

Anbefaling:
 Ɂ Kompetanseheving hos tillitsvalgte og HR-medarbeidere om hvordan håndtere rasisme 

og diskriminering på arbeidsplassen.

 Ɂ Lavterskeltilbud for ofre for diskriminering, som kan gi råd, bistå og veilede videre i 
systemet, og som drives av organisasjoner som utgår fra minoritetsgrupper, bør gis 
støtte til å drive tilbudet.

 Ɂ Kunnskapsinnhenting: Det bør gjennomføres forskning om opplevd diskriminering, art 
og omfang, på grunnlag av etnisitet, nasjonal bakgrunn, rase, på arbeidsplassen.

Diskriminering på arbeidsmarkedet

(Komiteens anbefaling 22, statens rapport pkt. 49) 

Komitéen er betenkt over den høye arbeidsledigheten blant etniske minoriteter og personer 
med innvandrerbakgrunn, og spesielt når det gjelder hindringer disse møter på grunn 
av fordommer som bygger på stereotypiske forestillinger om deres etniske og nasjonale 
opprinnelse og språklige ferdigheter i norsk. Komitéen anbefaler at staten sikrer effektiv 

Komiteen anbefaler at konvensjonsparten iverksetter tiltak som sikrer effektiv anvendelse 
av partens diskrimineringslovgivning, og implementerer tiltak som sikrer likebehandling 
i rekrutteringsprosesser i både offentlig og privat sektor, uavhengig av søkeres etniske 
bakgrunn.

Innvandrer- og flyktningkvinner diskrimineres på arbeidsmarkedet

Rasifiserte kvinner med minoritetsbakgrunn (heretter minoritetskvinner) opplever en 
rekke utfordringer på arbeidsmarkedet i Norge. Minoritetskvinner har både begrenset 
tilgang til, og begrenset mobilitet på arbeidsmarkedet. Selv om staten og kommunen 
som arbeidsgiverne er de som sysselsetter flest kvinner, er representasjonen av 
minoritetskvinner lav også der. I tillegg er arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant 

14 https://www.politiet.no/contentassets/17e1eed4775047eca71e9535d33c3181/rettspraksis-i-hatkrimsaker_et-

utvalg-saker-fra-oslo-tingrett-20152017.pdf
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minoritetskvinner, som i befolkningen for øvrig, og situasjonen har vært tilnærmet uendret 
de siste tjue årene.

Mange faktorer bidrar til denne eksklusjonen, både utdanningsnivå, formell kompetanse 
og manglende arbeidserfaring. En av faktorene, som også støttes av forskning, er 
arbeidsgiveres negative holdninger til minoriteter. Undersøkelser viser at dersom du har 
et «utenlandskklingende» navn er sjansene for å kalles inn til jobbintervju 25 % lavere, enn 
dersom du ikke har det. Forskning har også dokumentert at høyt utdannede kvinner med 
minoritetsbakgrunn møter systematisk diskriminering i arbeidslivet, og det kommer stadig 
eksempler på at minoritetskvinner som bruker hodeplagg møter direkte diskriminering 
både i ansettelsesprosesser, men også fra kollegaer og ledelse på arbeidsplassen.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er videre overrepresentert i lavtlønnede, ufaglærte yrker 
innen servicebransjen. En stor andel av kvinnene er ansatt i midlertidige stillinger og 
får kun deltidskontrakter med lave stillingsprosenter. Mange av dem mangler kjennskap 
til egne rettigheter, og lar seg derfor lettere utnytte av arbeidsgivere. Dette fører også 
til at minoritetskvinner oftere blir utsatt for både direkte, indirekte og sammensatt 
diskriminering på arbeidsmarkedet. Dette får alvorlige konsekvenser for minoritetskvinners 
mulighet til økonomisk selvstendighet. 

For å redusere arbeidsledigheten blant kvinner med minoritetsbakgrunn, er et av tiltakene 
tilrettelegging for økt bruk av praksisplasser i regi av NAV. Denne ordningen har imidlertid 
hatt flere negative konsekvenser, da kvinnene ofte ikke tilbys videre kontrakt etter 
praksisperioden. Mange selskaper bruker kvinner i praksis som gratis arbeidskraft, samtidig 
som kvinnene det gjelder, kun mottar arbeidsledighetspenger selv om de jobber fulltid. 
Mange kvinner forteller MiRA-Senteret at de har blitt sendt mellom ulike bedrifter i flere år, 
uten å få tilbud om videre betalt arbeid.

I 2011 ble det norske pensjonssystemet reformert. Mens det tidligere var de beste årene 
som ble lagt til grunn for beregning av pensjon for den enkelte, vil i dag alle yrkesaktive 
år telle likt. En stor andel av minoritetskvinnene i Norge som har kommet til landet etter 
25–30-årsalderen, vil dermed ikke ha mulighet til å oppnå fulle pensjonsrettigheter. Dette 
er særlig alvorlig sett i lys av den diskrimineringen og de strukturelle barrierene mange av 
disse kvinnene møter i arbeidsmarkedet. Det nye pensjonssystemet rommer derfor både 
strukturell og indirekte diskriminering av kvinner med minoritetsbakgrunn.

Anbefalinger:
 Ɂ Regjeringen må adressere de strukturelle barrierene som utelukker minoriteter, særlig 

minoritetskvinner, fra å få innpass på det ordinære arbeidsmarkedet.

 Ɂ Praksisordningen må være utformet for å gi kompetanse, arbeidserfaring og betalt 
arbeid. Misbruk av praksisordningen for å få gratis arbeidskraft, må slås kraftig ned på.

 Ɂ Språkpraksis må kombineres med utvikling av arbeidserfaring og kompetanse, og den 
må være i tråd med arbeidsmarkedets krav.

 Ɂ Introduksjonsprogrammene må organiseres på en måte som samsvarer bedre med den 
praktiske situasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner, og ta hensyn til at mange 
kvinner har omsorgsansvar for barn og familie, samt helseproblemer som følge av 
migrasjon, spesielt de som kommer fra konfliktområder. Tilpasning til et nytt samfunn 
tar alltid tid, det må i større grad hensyntas i programmene.
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 Ɂ Kvalifikasjoner og arbeidserfaring fra opprinnelsesland bør aksepteres som en del av 
kvinners kompetanse. Ny kompetanse må bygge videre på tidligere kvalifikasjoner og 
erfaring.

 Ɂ Myndighetene må iverksette tiltak for å redusere bruken av midlertidige og 
deltidsstillinger, og lønnsgapet mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Retten til 
faste heltidsstillinger må styrkes.

 Ɂ Staten må forbedre minoritetskvinners tilgang til arbeidslivet gjennom å styrke 
kompetansebygging basert på individuelle evner hos hver enkelt kvinne.

 Ɂ Pensjonsreformen må revideres med det formål å utjevne forskjeller basert på kjønn og 
etnisk eller nasjonal opprinnelse.

Konkrete tiltak for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet:  
Utnyttelse av au pair-ordningen 

(Anbefaling 22, statens rapport pkt. 126–136)

Komitéen anbefaler at parten prioriterer forebyggende og mer konkrete tiltak for å 
bekjempe rasediskriminering i arbeidsmarkedet.

I Norges rapport avsnitt 126–136 redegjøres det for hvilke ulike tiltak som er iverksatt for 
å bekjempe diskriminering basert på etnisitet i arbeidslivet. En gruppe som ikke nevnes 
er au pairer, selv om man gjennom denne ordningen ser klare utslag av diskriminering av 
personer med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Omkring 85 prosent av au pairene 
som kommer til Norge er kvinner fra Filippinene.15 På denne måten får reguleringen av 
ordningen en kjønns- og etnisitetsdimensjon.

Regelverket som gjelder for au pairer fører til at denne gruppen ikke formelt anses som 
arbeidstakere. Likevel er det på det rene at au pairen kan måtte arbeide inntil 30 timer per 
uke, jf. au pair-rundskrivet.16 Flere anser dessuten au pairer som en del av den feminiserte 
arbeidsmigrasjonen fra fattige land i sør til rike land i nord.17 Basert på definisjonen av en 
arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8 (1), er også en au pair etter norsk rett reelt sett å anse 
som en arbeidstaker. Til tross for dette har hun svært begrensede rettigheter sammenlignet 
med andre arbeidstakere og arbeidsinnvandrere i Norge.

Det er ingen tvil om at regelverket fører til at denne gruppen arbeidsinnvandrere 
forskjellsbehandles sammenlignet med andre arbeidsmigranter og arbeidstakere i Norge. 
Som eksempel kan nevnes at au pairen ikke mottar lønn, men lommepenger som er nedad 
begrenset til kr. 5600 brutto per måned. Dette tilsvarer en timelønn på kr. 47,– før skatt. I 
alle andre bransjer ville dette blitt karakterisert som grov, sosial dumping. Det er videre et 

15 E-post fra: Andersen, Monica Bøe, Enhet for statistikk og analyse ved Utlendingsdirektoratet, E-post, 13. 

januar 2017 og 17. mars 2017 – antall au pairer fra Filippinene i 2016 var 85,3 %.

16 RS-2012-015 punkt 2.2, 3.3.4, 3.3.9, Utlendingsforskriften § 6-25

17 Aune, Helga, Løvdal, Lene, «Au pair-ordningens rettslige konstruksjon – sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig 

perspektiv», I: Like rettigheter – ulike liv. Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandringsperspektiv, Anne 

Hellum, Julia Köhler-Olsen, 2014, s. 219–258. Annfelt, Trine, «Et Kolumbi egg? Au pair-ordningen og diskursen 

om kulturutveksling» Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3–4 årg. 39 (2015) s. 185–203
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utgangspunkt for ansettelse av arbeidsmigranter at de skal tilbys fulltidsarbeid, for på denne 
måten å unngå sosial dumping og svart arbeid, jf. utl § 23 bokstav d.18

For au pairer derimot innebærer fulltidsarbeid et brudd på au pair-reglementet, og en 
au pair står dermed i fare for å miste oppholdstillatelsen sin dersom hun arbeider mer 
enn 30 timer per uke. Dette fører også til at hun ikke kan kreve lønn for overtidsarbeid. 
Videre dekkes ikke au pairer i Norge av de samme sosiale støtteordningene som andre 
arbeidstakere. Hun kan for eksempel ikke motta foreldrepenger eller opparbeide 
pensjonspoeng.

Til sist er det slik at reglementet også fører til at au pairer er utsatt for å havne i en sårbar 
situasjon for utnyttelse. At hun bor på arbeidsplassen, at oppholdstillatelsen hennes 
avhenger av å ha en gyldig kontrakt med en vertsfamilie, at hun ofte er økonomisk avhengig 
av å arbeide som au pair og i tillegg ofte forsørger familiemedlemmer i hjemlandet, er 
faktorer som øker hennes sårbarhet. Au pairer rapporterer om lange dager som vaskehjelp, 
barnevakt, hushjelper og andre oppgaver de blir pålagt av vertsfamiliene. Flere opplever 
seksuelle og fysiske overgrep eller trakassering. Informasjon om rettigheter er ofte 
vanskelig tilgjengelig. 

Norge har en plikt til å beskytte mennesker mot utnyttelse. Au pair-ordningen bidrar 
derimot til at kvinner havner i en sårbar situasjon for nettopp utnyttelse.

Ved å opprettholde au pair-ordningen slik den er i dag, bidrar også Norge til at kvinner ikke 
gis tilgang til det formelle arbeidsmarkedet. Dette fører til økt fattigdom blant kvinner og 
manglende likestilling mellom kjønnene,19 og det innebærer en sammensatt og strukturell 
diskriminering av migrerende kvinner i Norge.

Norsk Folkehjelp drev, i samarbeid med Fagforbundet, i perioden desember 2012 til april 
2017 Au Pair Center, et uavhengig informasjons- og rettighetssenter for au pairer. De erfarte 
at behovet var stort, og at det var viktig med et langsiktig perspektiv for å opparbeide 
kompetanse og ikke minst tillit. Au pairene var i utgangspunktet svært redde for å be om 
hjelp, og noen ble utsatt for grov utnyttelse, både økonomisk og seksuell. Regjeringen 
innførte årlige anbudsrunder, og fra 2018 har organisasjonen Caritas anbudet, og driver 
et informasjons- og veiledningstilbud for au pairer og vertsfamilier som en del av sitt 
ressurssenter for migranter.

Anbefalinger:
 Ɂ Endre dagens au pair-ordning slik at den bedrer au pairenes rettigheter. 

 Ɂ Gi au pairer vern etter arbeidsmiljøloven. Au pairenes rettssikkerhet bedres hvis 
de blir omfattet av arbeidsmiljøloven de timene de jobber. Dette vil styrke deres 
oppsigelsesvern, gjøre det vanskeligere for vertsfamilier å tilbakeholde au pairenes lønn 
uten å ha rettslig grunnlag for dette, og vil gi au pairene mer forutsigbarhet rundt egen 
arbeidstid.

18 Øyen, Øystein (2018) Lærebok i utlendingsrett

19 International Labour Organization (2018) World Employment Social Outlook. URL: https://www.ntbinfo.no/

data/attachments/00707/59802d23-05b0-4c0c-9049-7b97744cd54d.pdf
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 Ɂ Gjøre au pair-oppholdstillatelsen uavhengig av vertsfamilien. Dette vil redusere 
vertsfamiliens maktovertak over au pairer, og gjøre det lettere for au pairer å flytte fra 
vertsfamilier som misbruker dem.

 Ɂ Åpne for at migrantarbeidere fra land utenfor EØS får opphold som hushjelp eller 
omsorgsarbeider.

 Ɂ Gjøre det lettere å straffe den som misbruker en utlendings arbeidskraft. Lag en 
straffebestemmelse i utlendingsloven som kan brukes til å straffe den som misbruker en 
au pairs arbeidskraft.

 Ɂ Endre anbudsordningen for et uavhengig informasjons- og rettighetssenter for au pairer, 
slik at det kan etableres et senter med langsiktig perspektiv.

 Ɂ Ratifisere ILO-konvensjon 189 om hushjelpers rettigheter.

Anbefaling 22: Konkretisering og oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten 

(Komitéens anbefaling 22, statens rapport 126–128)

Komitéen uttrykker bekymring over arbeidsgiveres lave overholdelse av aktivitets- og 
redegjørelsesplikten. De anbefaler at denne plikten konkretiseres, og at man vurderer om 
arbeidsgivere skal sanksjoneres dersom plikten ikke overholdes.

I dag følger det av likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26 a annet ledd at 
aktivitets- og redegjørelsesplikten kun gjelder for private virksomheter som jevnlig 
sysselsetter mer enn 50 ansatte. Ifølge Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) finnes 
det 47 968 bedrifter i privat sektor. Bare 4116 av disse har mer enn 50 ansatte, noes om 
betyr at denne innskrenkingen av virkeområde vil ha betydelig effekt. Begrunnelsen for 
innskrenkingen har vært at småbedrifter har uformell ledelsesstruktur og HR-arbeid, og 
at plikten vil være byråkratiserende, omfattende og arbeidskrevende for små bedrifter. 
Det er snarere slik at uformell struktur bør tjene som argument for både aktivitets- og 
redegjørelsesplikt for alle bedrifter.

Så lenge brudd på aktivitets- og redegjørelsesplikten ikke sanksjoneres, vil ikke regelverket 
fungere etter sin hensikt.

Et forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten har vært til høring i 2018. Her 
konkretiseres pliktene. Alle arbeidsgivere har en aktivitetsplikt for å hindre diskriminering 
og fremme likestilling, det foreslås at dette videreføres, og at arbeidsgivere har særlig 
oppmerksomhet på sammensatt diskriminering. Det foreslås også at bedrifter med 20–50 
ansatte omfattes av denne, dersom en av partene krever det. Redegjørelsesplikten omfatter 
redegjørelse på kjønn, samt hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten.

Likestillingsombudets veiledningsrolle videreføres, men det foreslås ingen sanksjoner 
utover den veiledningsbaserte oppfølgingen/kontrollen som ombudet skal ha ansvaret for. 
LDO foreslås styrket med 1–3 stillinger. 

Det er positivt at det nå foreslås sanksjonsmuligheter overfor brudd på redegjørelses- og 
aktivitetsplikten. For at diskrimineringsvernet skal fungere optimalt bør imidlertid LDO 
motta økt støtte av en slik størrelse at de får mulighet til å veilede arbeidsgivere og bedrifter 
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i hvordan gjennomføre et godt likestillingsarbeid på sin arbeidsplass. Til sist bør både 
aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelde for alle arbeidsgivere.

Anbefalinger:
 Ɂ LDO må gis økt finansiell støtte, slik at de kan følge opp arbeidsgivere og bedrifter på en 

tilfredsstillende måte. Det foreliggende forslag gir ikke tilstrekkelig kapasitetsøkning.

 Ɂ Aktivitets- og redegjørelsesplikt må gjelde for alle bedrifter, både offentlige og private, 
også bedrifter med 20–50 ansatte, uten at en av partene må kreve det.

 Ɂ Brudd på aktivitets- og redegjørelsesplikten bør kunne sanksjoneres.

Utenlandske arbeidstakere og sosial dumping 

(Komitéens anbefaling 22, statens rapport pkt. 27)

Vi viser til komiteens anbefaling om å bekjempe rasediskriminering mot etniske minoriteter 
og personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet, samt statens rapport, der en viser til 
handlingsplan mot sosial dumping.

Arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn er særlig sårbare for sosial dumping. 
Rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss har en egen gruppe som jobber med sosial-, arbeids- 
og trygderett, som i 2017 behandlet i alt 693 saker. Sakene viser at flere godtar lovstridige 
arbeidstidsordninger og aksepterer uheldige premisser for lønnsutbetalinger, og de kan 
gå lange perioder uten å motta lønn, overtidsbetaling og feriepenger. I saker om sosial 
dumping er arbeidsdagene preget av uforutsigbarhet, lange dager uten pause og et liv uten 
fritid utenfor jobben.

Arbeidstakere utsatt for sosial dumping har ofte verken mottatt arbeidskontrakt eller 
lønnsslipper, og timelistene er selvlaget, uten attestering fra arbeidsgiver. De stiller dermed 
dårligere bevismessig når de skal inndrive lønn, og vil vanskelig kunne bevise at de har 
jobbet etter arbeidstidsordninger som er i strid med arbeidsmiljøloven. Språkvansker 
setter dem i en særlig sårbar situasjon, og gjør det vanskelig å forstå regelverket og inndrive 
kravet.

Resultatet er ofte et rettstap vedrørende lønn, overtidsbetaling og feriepenger, og at 
vedkommende arbeidstakere faller i fattigdom, eller i gjeld, mens arbeidsgiver får «gratis» 
arbeidskraft.

Jussbuss’ helhetlige inntrykk er at det finnes mange useriøse arbeidsgivere som 
utnytter utenlandske arbeidstakeres mangel på kjennskap til norsk regelverk. En måte 
å motvirke denne problematikken på, er å utvide rettshjelpsordningen til å også gjelde 
lønnsinndrivelsessaker.

Anbefalinger:
 Ɂ Gjør lønnsinndrivelsessaker til en del av de prioriterte sakene i lov om fri rettshjelp.
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Anbefaling 26: Situasjonen for norske rom

Det vises til kapitlet om nasjonale minoriteter.

Sirkulær migrasjon av rumenske Roma i Norge 

(Komiteens anbefaling nummer 26 a: Utvikle egnede strategier og politikk mht. tilgang 
til arbeid, bolig, helsetjenester og utdanning.)

Kirkens Bymisjons tiltak «Rom for fattige tilreisende» i Oslo møter i sitt arbeid bl.a. 
rumenske Roma som kommer til Norge med mål om å forsørge seg selv og familien i 
Romania, enten gjennom tigging, flaskepanting eller småjobber. Gruppen oppholder seg 
i Norge i korte perioder av gangen, og faller dermed utenfor integrasjonskategorier – og 
strategier. De fleste har ikke tenkt å bli i Norge permanent og søker ikke om å flytte hit. 

Så lenge Roma-populasjonen i Romania fortsatt blir ansett som annenrangsborgere i 
hjemlandet, vil Norge fortsette å få besøk av mennesker i ekstrem fattigdom som søker 
muligheter til å forsørge seg selv og familien. Dette betyr i praksis at Norge er nødt til å 
forholde seg til problematikken fattige rumenske Roma er utsatt for. 

Norge tar et svært begrenset overordnet nasjonalt ansvar for å sikre at gruppens basisbehov 
dekkes mens de er her. Resultatet er at de fleste mangler tilgang på grunnleggende 
sosiale rettigheter, lever under uverdige forhold, eller tvinges til en livsstil som strider 
med det sosialt aksepterte i Norge. Dette bidrar igjen til å forsterke stigmatiseringen og 
diskrimineringen gruppen opplever. I stedet for å løse problemene, synes den norske 
strategien å være å la situasjonen bli så uutholdelig at de heller velger å reise ut av landet.

Det finnes få tilbud for denne gruppen, det som finnes drives lokalt og for det meste 
av frivillige og NGOer. Knapp tilgang på ressurser gir manglende forutsigbarhet i 
arbeidet, og det er utfordrende å drive det langsiktige arbeidet som er nødvendig. 
Mange fattige tilreisende tvinges for eksempel til å overnatte ute, da det ikke finnes nok 
akuttovernattingsplasser tilgjengelig. I 2014 ble det vedtatt et forbud mot å sove ute på 
offentlig sted. Selv om forbudet ikke håndheves sender forbudet et viktig signal. Mange 
sover ute i Norge, både om vinteren og sommeren i Norge. Ekstra kapasitet fra f.eks. 
kommunene settes ikke inn før det er kaldere enn 10 minusgrader.

I mange norske byer, blant annet Oslo, er det dessuten en mangel på offentlige toaletter. 
Dette er uverdig, stigmatiserende og tvinger denne gruppen til å bryte loven fordi de ikke 
har tilgang på toaletter. Det har også vært rapportert om tilfeller der rom ikke har fått lov å 
hente vann eller pante flasker på offentlige steder.20

Selv om mange tilreisende Roma ønsker å jobbe for å forsørge seg selv og familien sin, har 
de færreste den formelle utdanningen/fagbrev de trenger for å være konkurransedyktige på 
arbeidsmarkedet. Samtidig har mange kroniske helseplager de ofte ikke får behandling for, 
noe bl.a. Helsesenteret for papirløse erfarer. 

20 Espen Rusdal/Dagsavisen (2017) Restaurant på Youngstorget må nekte romfolk vann – på nabostedet gir de vann 

til hunder. URL: https://www.dagsavisen.no/oslo/restaurant-pa-youngstorget-ma-nekte-romfolk-vann-pa-

nabostedet-gir-de-vann-til-hunder-1.1047560
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Referanse til anbefaling 26 b og c) 
I sitt arbeid erfarer Kirkens bymisjon og flere av organisasjonene bak denne rapporten at 
tilreisende rom utsettes for trakassering og diskriminering mens de oppholder seg i Norge. 
Som det ble påpekt også i den forrige rapporten (2015) bidrar dessverre den offentlige 
debatten og utspill fra politikere til å forverre situasjonen. 

Etter visningen av en kritisk dokumentar i NRK, Lykkelandet, der det blant annet ble 
avdekket overlapp mellom tilreisende tiggere og miljøer som driver med organisert 
kriminalitet, rapporteres det at situasjonen har blitt enda vanskeligere for den allerede 
utsatte gruppen. Det rapporteres om færre som gir, og flere forbipasserende som spytter på 
dem som tigger og sparker eller stjeler pengekoppene deres. 

Med referanse til anbefaling 26 d) 
I tillegg til manglende tilgang på grunnleggende rettigheter mangler dessuten et overordnet 
fokus på forståelse for og kunnskap om rumenske Romas situasjon, og bakgrunnen for 
at de kommer til Norge. Norge unnlater dessuten å rapportere videre om situasjonen til 
europeiske instanser. 

Den offentlige debatten om tilreisende rom i Norge handler i stor grad om tiggeforbud og 
tiltak for å forhindre at de kommer hit. Stereotypiske tilnærminger og stigmatisering av 
roma hindrer god og konstruktiv debatt rundt sikring av denne gruppens rettigheter, både 
nasjonalt og internasjonalt. Det mangler politisk initiativ til innsamling av kunnskap om 
deres situasjon i Norge, og til å forhindre systematisk diskriminering. På grunn av utpreget 
analfabetisme i gruppen mangler mange også informasjon om egne rettigheter. 

Den norske regjeringen fraskriver seg ansvar overfor fattige tilreisende rumenske Roma ved 
å forholde seg til dem som turister; uten å undersøke hvorfor denne gruppen mennesker 
systematisk lever under ekstremt prekære vilkår, både i Romania og i Norge. Norge unnlater 
å rapportere videre om konsekvensene av andre lands sosialpolitikk til de relevante 
instanser. 

Anbefalinger:
 Ɂ Norske myndigheter bør ta et mer aktivt ansvar for tilreisende fattige som oppholder 

seg i Norge, både hva gjelder sosiale rettigheter og retten til å ikke bli diskriminert.

 Ɂ Norske myndigheter bør jobbe mer målrettet mot, og ikke bidra til å opprettholde, 
negative stereotypier og fordommer mot Roma.

 Ɂ Norge bør rapportere dette videre til relevante instanser og samarbeide med andre land 
i Europa for å løse de underliggende problemene som rammer gruppen. 
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Anbefaling nr. 30: Samenes situasjon

(Komiteens anbefaling nr. 28, og komiteens tidligere anbefalinger med tilsvarende 
innhold, samt statens rapport pkt 175–177.)

Samisk språk og utdanning

Med referanse til konvensjonens Artikkel 5 I bokstav E nr 4, og komiteens bemerkning 28.

Vedr. den samiske folkegruppens rett til å bruke eget språk:

Samiske språk er truet, og situasjonen er spesielt kritisk for sør- og lulesamisk. 
Barnekonvensjonens art 30 sier at barn tilhørende urfolk eller en minoritet har rett til å 
bruke sitt eget språk. Forutsetningen for å kunne gjøre det er kunnskap i og om språket. 
Det er derfor viktig å sikre barn og elevers rett til opplæring i og på samisk. Språk og kultur 
hører dessuten sammen. Det er viktig at praktiseringen av fraværsgrensene i skolen ikke 
hindrer ungdommene i å delta i sesongflyttingen av familiens reinflokk.

Språkutvalgets grundige rapport21 med mange gode tiltak og intensjoner, burde vært 
referert i Norges rapport til CERD-komiteen. En plan for oppfølging med tiltak og 
aktiviteter mangler i dette arbeidet. Fullfinansiering av tiltakene som det foreslås at 
kommunene skal stå for, er viktig for å opparbeide positive holdninger til samiske spørsmål 
i befolkningen generelt. Det er nødvendig å få aksept for at positiv diskriminering er 
nødvendig for å bevare urfolks lovfestede rettigheter.

Språk er identitet og for å styrke identitetsutviklingen også blant de samiske 
befolkningsgruppene er det nødvendig å starte tidlig. Staten har utfordringer med å 
imøtekomme dette. Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD), som er landsdekkende og en 
del av Statped,22 er helt sentral i arbeidet med å sikre samiskspråklig barn, unge og voksne 
med særlig behov et godt og likeverdig tilbud. Det er viktig at de har tilstrekkelig med 
ressurser. Skolen, som barnehagen, er viktige arenaer for bevaring og vitalisering av samiske 
språk. Det må også gjelde for samiske barn, unge og voksne med særskilte behov.

En god opplæring vil kreve at det rekrutteres flere lærere med samisk språkkompetanse 
i barnehage og skole. Det må være statens ansvar. Vi minner om kampen i 2016 for å 
opprettholde Hattfjelldal skole. Skolen ble foreslått nedlagt i regjeringens forslag til 
statsbudsjett i 2016, men mot slutten av året ble det bestemt at skolen skulle drives videre 
av staten og at man skulle satse på å videreutvikle fjernundervisningstilbudet.

Det er nødvendig å sikre samiske barn og unge læremidler på eget språk. Mangelen på 
læremidler er en stor utfordring. Alle typer læremidler og læringsressurser inkludert 
digitale læremidler må, på lik linje med norske, bli laget eller oversatt til samisk og foreligge 

21 NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ad82d773c3094582a2660908b48886d3/no/pdfs/

nou201620160018000dddpdfs.pdf, Utdanningsforbundets høringsuttalelse til NOU 2016:18:  

https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/var-politikk/horingsuttalelser/16-02055-14-horingssvar-fra-

utdanningsforbundet-til-nou-2016-18-hjertespraket---forslag-til-lovverk.pdf

22 Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) (2018) Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)  

URL: http://www.statped.no/temaer/samisk-spesialpedagogisk-stotte/
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samtidig som norske. Dessverre problematiserte man ikke i den nasjonale rapporten at det 
fremdeles er fag og bøker som ikke er ferdige etter forrige skolereform (2006) og hva som 
burde ha vært gjort annerledes. Lærerveiledninger må også oversettes til alle de samiske 
språkene. 

Statlige myndigheter må prioritere utvikling av læremidler for å imøtekomme Barne-
konvensjonen og CERD. I 2017 ble ny overordnet læreplan for skolen vedtatt.23 På 
regjeringens sider omtales den som «eit felles verdidokument for norsk og samisk opplæring. 
Tidlegare var prinsipp for opplæringa i den samiske skolen i eit eige dokument.» Til tross for dette 
utsagnet foreligger den ennå ikke på samisk. For ordens skyld skal den ikke trå i kraft før 
andre læreplaner for fag er fastsatt.

Anbefalinger:
 Ɂ Statsparten må sørge for at samiske barn i barnehage og skole får rett til å bevare, lære 

seg og utvikle sitt samiske språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig hvor i landet de 
bor. Det innebærer blant annet å sikre god rekruttering til samisk lærerutdanning.

 Ɂ Statsparten må sikre at nye læreplaner for fag i skolen og læremidler til disse 
ferdigstilles og er tilgjengelig for samiske elever og lærere på samme tid som de 
norske læreplanene og læremidlene. Slik man fikk det til da den nye rammeplanen for 
barnehagen ble vedtatt. Parten må sikre tilstrekkelig ressurser til den spesialpedagogiske 
tjenesten for samiske barn og unge. Parten må sikre alle samiske barn og unge kvalifisert 
hjelp og tilbud på sitt morsmål tilpasset sitt språk (tre samiske språk) og kultur.

 Ɂ For å opprettholde opplæringstilbudet for alle samiskspråklige elever må det settes inn 
særskilte tiltak der elevtallet går ned.

Østsamene 

(Se også vedlegg s. 110–113.)

Det vises til komiteens anbefalinger nr. 28, hvor komiteen «… påpeker de manglende tiltak for 
å bevare østsamisk kultur» og «… anbefaler å verne om østsamenes landrettigheter samt østsamisk 
kultur, noe som innbefatter at man finner en hensiktsmessig løsning som ivaretar reindrift, fiske og 
jakt ettersom dette er viktig for østsamene».

Det vises videre til komiteens tidligere anbefalinger med tilsvarende innhold.

På tross av disse klare og gjentatte anbefalingene har ikke staten gjort noe for å re-etablere 
østsamenes muligheter til å drive sin tradisjonelle reindrift, som er det viktigste materielle 
grunnlaget for deres kultur. I stedet har staten i sin rapport i 2017 til komiteen pkt. 175 
skrevet at re-etablering innebærer ekspropriasjon av andre reindriftsamers beiterettigheter, 
og at disse reindriftssamene også har krav på beskyttelse av sin kultur i henhold til SP art. 
27. I vurderingen av de motstridende interessene har staten valgt å ikke ekspropriere de 
andre reindriftsamenes beiterettigheter til fordel for østsamene. Regjeringen anser saken 
som avsluttet.

23 Regjeringen (2017) Skolens nye «grunnlov» er fastsett. URL: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-

nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
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Vi mener at regjeringens standpunkt er svært diskriminerende overfor østsamene. Det 
er ikke slik at regjeringen er tvunget til å velge mellom bevaring av to kulturer. Begge 
kulturene kan leve side ved side

På den ene side står flertallssamenes kultur basert på reindrift og fiske på store arealer 
i Nord-Norge og med dominerende makt i Sametinget, de andre samiske organene og 
offentlige organer med samisk representasjon. På den annen side står østsamene, som har 
en annen etnisitet, språk, religion (gresk-ortodoks) og rettsoppfatning enn flertallssamene. 
De utgjør en liten gruppe uten noen maktposisjon. De har bodd og drevet reindrift og fiske 
bare i den østligste delen av Norge/grenseområdene til Finnland og Russland, hvor de fleste 
østsamene bor.

Denne delen av Norge (Neiden-siidaen) ble for hundre år siden i sin helhet tatt i bruk 
til reindrift av flertallssamene, som på kritikkverdig vis og ved å øke sine reintall gradvis 
utelukket østsamene fra å drive reindrift. Statlige myndigheter påla flertallssamene 
nedslakting, men det ble ikke etterkommet. Staten forholdt seg passiv til unnlatelsen og 
har dermed et medansvar for at nye generasjoner av flertallssamene gjennom alders tids 
bruk har ervervet seg rettigheter. Nettopp pga. dette medansvaret har staten et ansvar for 
å rette opp uretten ved å ekspropriere rettighetene til fordel for østsamene. Dette var også 
konklusjonen til det regjeringsoppnevnte Samerettsutvalget, som har dokumentert og 
redegjort nærmere for det ovennevnte – jfr. vedlagte resymé på engelsk.

Østsamene har aldri fått noen kompensasjon for at de ble fratatt sine beiterettigheter.

Når ekspropriasjon skal vurderes, er det ikke snakk om valget mellom to kulturer med 
samme beskyttelsesbehov. Flertallsamenes kultur blir i liten grad påvirket av at noen få 
flertallssamer må innskrenke sin reindrift noe og eventuelt flytte sin reindrift til et annet 
område, hvor andre flertallssamer må innskrenke sin reindrift. De berørte enkeltpersonene 
vil dessuten ved ekspropriasjon få erstatning til å starte annen virksomhet i tillegg til 
resterende reindrift. 

Østsamenes kultur er derimot helt avhengig av ekspropriasjon av beiterettigheter for å 
overleve.

I den grad SP art. 27 er relevant, må det derfor være som grunnlag for å ekspropriere til 
fordel for østsamene. Det viktigste er likevel at staten fortsatt i så stor grad diskriminerer 
til ulempe for østsamene. Dette kommer i tillegg til den historiske diskrimineringen av 
østsamene gjennom mange år både fra staten og flertallssamene – jfr. Samerettsutvalgets 
uttalelse om at det er den samegruppa som har vært mest diskriminert og som det er størst 
grunnlag for nå å diskriminere til fordel for. Dette er et godt eksempel på at en gruppe som 
er blitt diskriminert (flertallssamene av det norske storsamfunn) likevel selv diskriminerer 
sine egne minoriteter (østsamene).

Gjennom en ekspropriasjon kunne staten ha oppnådd at begge kulturer ble bevart og kunne 
leve ved siden av hverandre, slik de gjorde i tidligere tider.

Dessverre fortsetter diskrimineringen av østsamene også de siste årene:

 — Sametinget og Sør-Varanger kommune har tilegnet seg arealet rundt St. Georgs kapell i 
Neiden og halvparten av gravstedet som har tilhørt det skolte/østsamiske samfunn siden 
1500-tallet.
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 — Sametinget forhindrer gjenbegravningen av levninger tilhørende forfedre til Sevettijärvi-
Nellim-skoltene, som har vært brukt til forskningsformål.

 — Østsamisk museum blir bygget i strid med og uten deltaking av østsamene selv.

 — Skolte/østsamisk språk blir ikke likestilt med andre samiske språk.

Foreningen for Skolte/Østsamene i Neiden har i vedlagte brev av 10.2.18 til Sametinget 
beskrevet dette nærmere. Brevet er ikke besvart.

I et brev av 31. mars 2018 til fylkesmannen har den ortodokse kirke redegjort nærmere for 
sammenhengen mellom østsamenes opprinnelige kollektive eiendomsretttsoppfatning 
og religionsutøvelsen, og hvordan den norske stat gradvis over tid har brutt dette ned og 
tilegnet seg og majoritetssamene eiendomsretten til et område som er svært viktig for 
den ortodokse kirkes religionsutøvelse – jfr. vedlagte brev. Fylkesmannen har ikke besvart 
brevet.

Anbefaling 28 og 30: Regjeringsmedlem og tidligere justisminister  
ønsker å fjerne urfolks rettigheter 

(Komiteens anbefaling nr. 28 og 30, samt statens rapport pkt. 7–9, 10, 54, 166–188 
og 215.)

Komiteen tar i sine avsluttende bemerkninger til orde for at den norske regjeringen aktivt 
må legge til rette for at den samiske folket skal kunne bevare egen kultur, og å overvåke og 
bekjempe alle former for diskriminering av samer. 

Det samme ble påpekt av komiteen etter forrige høring av Norge (2015). I statens 23./24. 
rapport til komiteen svarer regjeringen at de følger opp handlingsplanen for å bevare 
samiske språk, og at de har iverksatt en rekke tiltak. På regjeringens nettside om temaet 
står det: Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 
samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur 
og tradisjoner.24

Justisminister i perioden 20. desember 2016 til 17. januar 2017, Per Willy Amundsen (FrP), 
nektet i sin periode som minister å besvare samepolitiske spørsmål, selv om ansvaret for 
lover og spørsmål som angår samer og samiske forhold ligger under justisministeren.25 
Tidligere, og over svært mange år, har han uttalt at Sametinget burde legges ned, og stilt 
seg svært kritisk til samisk kultur og rettigheter. Nylig har han uttalt at han ønsker å fjerne 
urfolks rettigheter og lovene som regulerer disse, og at han vil jobbe for at urfolk ikke får 
flere rettigheter i Norge. 26

24 Regjeringen (2018) Urfolk og minoriteter – Samer. URL: https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-

minoriteter/samepolitikk/id1403/

25 Heaika Nilsen Skum/NRK (2016) Justisminister Amundsen nekter å svare på samiske spørsmål. URL:  

https://www.nrk.no/sapmi/justisminister-amundsen-nekter-a-svare-pa-samiske-sporsmal-1.13287592

26 Carl Gøran Larsson/NRK (2018) Tidligere justisminister vil sikre seg at samer ikke får flere rettigheter. URL: 

https://www.nrk.no/sapmi/tidligere-justisminister-vil-sikre-seg-at-samer-ikke-far-flere-rettigheter-1.14026708
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Det er problematisk at en tidligere justisminister, og nå sentral politiker i et av 
regjeringspartiene, kan uttale seg i strid med ILO-konvensjonen og FNs konvensjon om 
urfolks rettigheter uten at regjeringen reagerer eller gjør rede for at dette ikke er i tråd med 
deres politikk.

Anbefalinger:
 Ɂ Det må kunne forventes at Stortingspolitikere som inngår i regjeringsapparatet sørger 

for forsvarlig oppfølging av saker som angår deres ansvarsområder, uavhengig av deres 
personlige meninger. 

 Ɂ Når en tidligere justisminister og sentral stortingspolitiker for et av regjeringspartiene 
uttaler seg i strid med flere konvensjoner og også egen regjerings uttalte politikk, bør 
dette kommenteres og avklares fra regjeringens hold. 

Anbefaling 30: Anerkjennelse av urfolks rettigheter / samiske områder 

(Statens rapport 189–190.)

Prosessen med å kartlegge og etablere retten til eierskap og bruksrettigheter for 
befolkningen i Finnmark pågår, med basis i Finnmarksloven av 2005. Arbeidet utføres av 
Finnmarkskommisjonen, som gjennomfører kartlegging og vurdering av eierskaps- og 
bruksrettigheter utredningsområde for utredningsområde gjennom hele Finnmark fylke.

I denne sammenheng viser vi til CERDs General recommendation XXIII on the rights of 
indigenous peoples, para 5: 

«Komitéen vil spesielt anmode statspartene om å anerkjenne og beskytte urfolks 
rettigheter til å eie, utvikle, kontrollere og bruke landområder i fellesskap, og, der 
urfolk, uten deres frivillige og informerte samtykke, har mistet jord og landområder 
som tradisjonelt har vært i deres eiendom og beskyttelse, å gjennomføre tiltak for å gi 
jord og landområder tilbake.»

Vi viser også til komitéens anbefaling i forbindelse med høringen av Norges 16. periodiske 
rapport, datert 10. desember 2003, anbefaling 18:

«The Committee recommends that the State party find and adequate solution 
concerning the control and decision-making powers over the right to land and 
natural resources in Finnmark County in agreement with the Saami people.»

Vi viser videre til anbefaling nr 29 i forbindelse med Norges 21. og 22. periodiske rapport, 
datert 25 september 2015:

«Komiteen er bekymret for at selv om finnmarksloven anerkjenner at samene i kraft 
av langvarig bruk av land og ressurser har opparbeidet kollektive og individuelle 
rettigheter er det fortsatt et tydelig gap mellom rettslig anerkjennelse og praksis, noe 
som i realiteten fører til at samenes landrettigheter får begrenset anerkjennelse og 
vern.»
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Til slutt viser vi også til informasjon mottatt av komitéen i oppfølgingen av anbefalingene 
over, datert 17. oktober 2016, para 6:

«Arbeidet med å kartlegge og anerkjenne eierskap og bruksrettigheter i Finnmark 
er i gang. I oppfølgingen av Finnmarksloven er en kommisjon og en spesialdomstol 
oppnevnt for å undersøke disse spørsmålene, Finnmarkskommisjonen og 
Utmarksdomstolen for Finnmark. Kommisjonen har kartlagt seks områder, 
og har satt igang arbeid med to nye områder. Utmarksdomstolen startet 
sitt arbeid i september 2014, og behandler tvistesaker som oppstår etter at 
Finnmarkskommisjonen har utredet et felt hvor det er uenighet eller tvil om hvem 
som har bruks- eller eiendomsrett til arealer eller ressurser i et område.»

Det er en bekymring over at samer i praksis kun har sett en begrenset anerkjennelse og 
beskyttelse av landrettigheter. Finnmarkskommisjonen har ferdigstilt rapporter på 6 
områder og arbeidet går videre i de samiske hovedområdene. Så langt har kommisjonen 
ikke anerkjent noen samiske individuelle eller kollektive eier- eller bruksrettigheter over 
noe område. Det er imidlertid blitt identifisert kollektive, ikke-eksklusive bruksrettigheter 
til spesifikke naturressurser for samisk befolkning som bor i aktuelle områder. Retten til 
å administrere disse ressursene ligger fortsatt til Finnmarkseiendommen (FeFo), som er 
grunneier i Finnmark.

Anbefaling:
 Ɂ Finnmarkskommisjonen bør ta i betraktning at i mange av områdene som kartlegges, 

har landområdene i uminnelige tider vært i samisk bruk.

Anbefaling nr. 32: Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og erstatning  
for ikke-økonomisk tap 

(Komiteens anbefaling 32, statens rapport 191–192)

I avsnitt 31–32 uttrykker komiteen bekymring over det faktum at verken Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO) eller nemnda (LDN) kan tilkjenne oppreisning. I 
tillegg uttrykker komiteen bekymring over at fri rettshjelp kun tilkjennes i ytterst få 
diskrimineringstilfeller. 

Komiteen anbefaler derfor at ombud eller nemnd skal kunne tilkjenne oppreisning. I tillegg 
anbefaler komiteen at konvensjonsparten foretar en gjennomgang av betingelsene for fri 
rettshjelp slik at det blir enkelt for saksøkere å bringe diskrimineringssaker inn for retten. 

Det er positivt at regjeringen ved omstruktureringen av LDO og LDN har gitt den 
nye diskrimineringsnemnda myndighet til å tilkjenne erstatning og oppreisning i de 
fleste diskriminerings- og trakasseringssaker. Likevel har omstruktureringen ført til at 
bevilgninger til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har blitt kraftig redusert. 27

Ombudet har som mandat å gi veiledning i saker som gjelder diskriminering, og skal også 
være en pådriver for likestilling og mangfold. Med redusert støtte har den helhetlige 
tilnærmingen mellom veiledningshenvendelser, strukturelt pådriverarbeid og klagesaker 

27 Finansdepartementet (2017) Statsbudsjettet 2018. URL: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/

Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Diskrimineringsnemnd/
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blitt betydelig svekket. I tillegg er aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet nå omfattet av 
ombudets mandat, uten at dette er blitt tatt høyde for i ressurstildelingen.

I dag tilkjennes det fortsatt ikke fri rettshjelp i saker som gjelder diskriminering. For at 
håndhevingen av diskrimineringssaker skal være effektiv, er det helt avgjørende at det 
tilkjennes fri rettshjelp uten behovsprøving i disse sakene.

Anbefalinger:
 Ɂ Økt støtte til LDO slik at veiledningstilbudet og arbeidet som pådriver styrkes.

 Ɂ Fri rettshjelp uten behovsprøving må tilkjennes i diskrimineringssaker.

Anbefaling 34: Sammensatt diskriminering og vold mot minoritets- og innvandrerkvinner

 
Anbefaling 34 a: Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 

(Komitéens anbefaling 34 a), samt generell henvisning til artikkel 5 i konvensjonen, 
statens rapport pkt. 193–195.) 

Komitéen anbefaler i anbefaling 34 a) økt innsats mot vold, spesielt rettet mot 
minoritetskvinner, vurdere praksis mht. innvilgelse av oppholdstillatelse som tvinger 
kvinner til å forbli i voldelige forhold.

Vold mot kvinner er et angrep på kvinners rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Noen 
situasjoner og posisjoner kan øke sårbarheten og dermed risikoen for voldsutsatthet. 
Dette gjelder blant annet gravide, kvinner med funksjonsnedsettelse, kvinner med 
minoritetsbakgrunn som ikke er integrert i det norske samfunn, eldre kvinner, kvinner 
med rus- og/eller psykiatriproblematikk, kvinner i prostitusjon og lesbiske, bifile eller 
transpersoner. I denne sammenheng vil vi understreke betydningen av større prioritet, 
tiltak og likeverdige tjenestetilbud for grupper som møter særskilte utfordringer. 

Også menn, både likekjønnede og ulikekjønnede relasjoner, samt ikke-binære personer, 
utsettes for vold i nære relasjoner. Ovennevnte sårbarhetsfaktorer gjelder også for disse.

Anbefalinger:
 Ɂ Norske myndigheter må få en handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner.

 Ɂ Personer som ankommer Norge som innvandrere må særlig sikres informasjon om sine 
rettigheter. Sårbarhetsfaktorer og avhengighet som følge av innvandringsstatus må tas i 
betraktning ved valg av innhold og metoder for rettsinformasjon.

 Ɂ Informasjon om rettigheter og aktuelle hjelpetilbud bør være tilgjengelig, forståelig, 
pålitelig, aktuell og adekvat.

 Ɂ Arbeide for at voldsutsatte voksne og barn som møter språkbarrierer får profesjonelle 
tolketjenester umiddelbart.

 Ɂ Botidskravet på tre år må endres til et år slik at voldsutsatte ikke skal forbli i et farlig og 
krenkende forhold i frykt for å bli kastet ut av landet.
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 Ɂ De frivillige organisasjonene som bistår ofre for vold gjennom nettverk og aktiviteter, 
må få økonomisk støtte for å yte disse tjenestene. 

Krisesentre 

Krisesentrene er et svært viktig tilbud for voldsutsatte. Nærmere 62 000 kvinner, 
752 menn og over 45 000 barn har bodd på krisesentre i Norge de siste 25 årene. 
Rapporter fra krisesentertilbudet de senere årene viser at rundt 2 av 3 beboere hadde 
innvandrerbakgrunn.

Den samme statistikken viser at rundt en fjerdedel av brukerne med innvandrerbakgrunn 
var utsatt for vold fra en overgriper uten innvandrerbakgrunn. I mindre kommuner, som 
har lav bosetting av innvandrere, forteller noen krisesentre at halvparten av kvinnene 
med innvandrerbakgrunn som bor på krisesentrene, er i samliv med en mann uten 
innvandrerbakgrunn.

Overrepresentasjonen av kvinner med innvandrerbakgrunn ved botilbudet til krisesentrene 
kan ha sammenheng med at kvinnene i mindre grad enn brukere med norsk opprinnelse 
har egne inntekter, og at flere er uten støtte i eget nettverk når de vil ut av et voldsforhold. 
Når kvinner med innvandrerbakgrunn flykter fra voldsutøver, så flykter mange fra hele 
nettverket sitt. 

Nasjonal statistikk om krisesentertilbudet viser at beboere med innvandrerbakgrunn 
oppholder seg lengre på krisesentrene enn beboere uten innvandrerbakgrunn. Det er et 
stort behov for større mangfold og ekstra ressurser for å møte behovene til denne sårbare 
gruppen på en adekvat og tilpasset måte. Brukere med innvandrerbakgrunn blir boende i 
alt for lang tid, også etter at krisesituasjonen er avklart. Det er en utfordring at mange av 
kvinnene sliter med å finne ny bolig.

Krisesentertilbudet har vært lovpålagt i Norge siden Krisesenterloven kom i 2010, likevel er 
ikke loven implementert i alle kommuner. Krisesenterloven § 2 fastslår at krisesentrene skal 
tilby oppfølging i rehabiliteringsfasen, jf. § 4. Kommunene skal, ifølge krisesenterloven § 4, 
sørge for at kvinner, menn ikke-binære personer og barn som er utsatt for vold eller trusler 
om vold i nære relasjoner, får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom 
krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 

Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven viser stor variasjon i 
hvordan landets kommuner følger opp tilbudet til voldsutsatte. Det er også behov for 
nærhet til krisesentertilbudet, slik at voldsutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø.

Anbefalinger:
 Ɂ Krisesentrene må sikres tilstrekkelige og forutsigbare ressurser.

 Ɂ Alle kommuner må implementere krisesenterloven

 Ɂ Alle kommuner må få på plass en handlingsplan om vold i nære relasjoner

 Ɂ Beboere med innvandrerbakgrunn må gis helhetlig oppfølgning
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 Ɂ Kommunene må iverksette tiltak med rimelige boligordninger spesielt rettet mot 
kvinner som er ofre for vold og overgrep, og som hindres i tilgang til det vanlige 
boligmarkedet.

 Ɂ Ansatte ved krisesentre må i større grad gjenspeile mangfold i både språklig og kulturell 
kompetanse.

 Ɂ Voldsofre må få gratis rettshjelp, hjelp til å skaffe seg bolig og informasjon om deres 
juridiske rettigheter.

 Ɂ Tilbud om ettervern må tilbys voldsofre som forlater krisesentre.

Partnerdrap 

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Gjerningspersonene er hovedsakelig menn og 
i 90 % av sakene er offeret en kvinne. Kvinner med minoritetsbakgrunner overrepresentert 
i drapsstatistikken, men de gis ofte ikke tilstrekkelig støtte fordi politiet og andre 
institusjoner anser det som et kulturelt betinget fenomen, og ikke som annen vold mot 
kvinner. Konsekvensen er ofte at de reagerer saktere og på en måte som ikke evner å 
beskytte kvinner som utsettes for dette.

Det viser seg at flere av ofrene hadde vært i kontakt med helsevesen før de ble drept. I syv 
av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap var det 
registrert mer enn fem voldsepisoder før drapet. Drap i nære relasjoner skjer ikke ut av det 
blå. Voldsutsatte blir ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse.

Over 1000 kvinner og deres barn i Norge er på flukt som følge av vold i nære relasjoner. De 
lever i skjul på koder og hemmelig adresser i Norge. Man fratas ikke bare menneskeverdet, 
men også muligheten til å leve et liv i frihet og med normal sosial omgang. Nyankomne 
kvinner med minoritetsbakgrunn og kvinner med fluktbakgrunn er særlig sårbare for denne 
type vold, da de ofte befinner seg uten nettverk i et nytt og ukjent samfunn.

Anbefalinger:
 Ɂ Systematisk kommunikasjon av voldsrisiko mellom aktuelle etater må bli et relevant 

forebyggingstiltak. Når privatpersoner kontakter disse etatene om partnervold, må 
henvendelsen tas alvorlig og registreres.

 Ɂ Privatpersoners plikt til å kontakte nødetatene i slike situasjoner bør avklares. Det 
samme gjelder politi, helsevesen og hjelpeapparatets avvergeplikt.

 Ɂ Rapportering om partnerdrap bør tas mer alvorlig av politiet. Ikke minst må 
henvendelser fra rasifiserte kvinner tas på alvor, og ikke avvises som kulturell praksis i 
minoritetsmiljøer.

 Ɂ Disse kvinnene må tilbys mer effektiv beskyttelse av de relevante institusjonene.
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Anbefaling 34 a: Begrensninger i 3-årsregelen for selvstendig oppholdstillatelse

(Komitéens anbefaling 34 a og c, statens rapport pkt . 196.)

I avsnitt 33 a) uttrykker komiteen bekymring over at botidskravet på tre år kan skape 
problemer for de som er i Norge på familiegjenforening, som har vært i landet i mindre enn 
tre år, og som utsettes for vold i nære relasjoner. 

Etter utlendingsloven § 53 kan en utlending på familiegjenforening eller familieetablering få 
opphold på selvstendig grunnlag dersom utlendingen eller vedkommendes barn «har blitt 
mishandlet i samlivsforholdet».

Innvandrere som er ofre for vold i nære relasjoner møter i tillegg strukturelle barrierer. 
Bestemmelsen i Utl. §35 tolkes for strengt. Vold i nære relasjoner utgjør dermed en 
større belastning for innvandrer- og flyktningkvinner, hvis juridiske status er avhengig av 
ektemannen og familien. Personer som kommer til Norge gjennom familiegjenforening får 
ikke selvstendig, uavhengig juridisk status før etter tre års opphold i landet. Hvis ekteskapet 
oppløses i løpet av disse tre årene, risikerer den innvandrede deportasjon. 

Til tross for at bestemmelsen etter sin ordlyd er en rettighetsbestemmelse, der søkeren 
skal gis opphold så fremt mishandlingen kan sannsynliggjøres, så er det flere som opplever 
at bestemmelsen fremstår som et «usikkert handlingsalternativ».28 Det fører til at flere 
forblir i voldelige forhold, fordi de frykter å miste sin oppholdstillatelse dersom de søker om 
opphold på selvstendig grunnlag og får avslag. I 2016 fikk 33 % av de som søkte om opphold 
på selvstendig grunnlag avslag (36 av 109). Dette tallet har vært forholdsvis stabilt i flere 
år.29 

Det går frem av UDIs rundskriv RS 2010-009 punkt 2.2 at «generell misnøye i ekteskapet» 
ikke omfattes av mishandlingsbegrepet. Det er knyttet stor usikkerhet til grensedragningen 
mellom «generell misnøye i ekteskapet» og mishandling. Dette fører til situasjoner der det 
ikke er tvil om at søkeren har blitt utsatt for mishandling, men der denne likevel kvier seg 
for å bryte ut av samlivet i frykt for at mishandlingen ikke er alvorlig nok.

Rapportering fra krisesentertilbudene viser at kvinner med minoritetsbakgrunn er 
overrepresentert blant beboerne deres. I 2014 hadde 62 % av beboerne minoritetsbakgrunn. 
Videre viser rapporter fra krisesentrene at de aller fleste beboerne er kvinner.30 
Rapporteringen viser videre at de voldsutsatte svært ofte hadde en nær relasjon til 
voldsutøver.31 

Vold i nære relasjoner mot minoritetskvinner er altså et reelt problem, og det må gjøres 
grep for å beskytte disse kvinnene. «Treårsregelen» diskriminerer kvinner og bidrar til 
å opprettholde vold mot innvandrerkvinner. CEDAW og CERD-komiteen har tidligere 

28 Gjennom JURK sin saksbehandling møter vi flere klienter som vegrer seg/lar vær å søke om opphold på 

selvstendig grunnlag, av frykt for å miste sin oppholdstillatelse.

29 Justisdepartementet (2017) Høring – endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen. 

URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing----endringer-i-utlendingsloven-utvidelse-av-

mishandlingsbestemmelsen/id2553350/ 

30 Bufdir (2015) «Rapportering fra krisesentertilbudene 2014» 2015: 25

31 Ibid. s. 32
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kritisert den norske staten for måten denne treårsregelen praktiseres.32 Til tross for dette 
har regjeringen i stedet foreslått å forlenge grensen for å få uavhengig juridisk status til fem 
år, men dette forslaget ble ikke godkjent av Stortinget.

Det er helt grunnleggende for kvinners frihet og likestilling at ekteskap og samliv bygger på 
frivillighet. Om kvinner er bundet til samlivet for å få bli i Norge, innebærer det en voldsom 
innskrenkning av disse kvinnenes frihet. De strenge kravene for å oppnå permanent 
opphold svekker innvandrerkvinners rettssikkerhet.

Anbefalinger:
 Ɂ Senke terskelen for å få opphold på selvstendig grunnlag etter utl. § 53. Innvandrer- og 

flyktningkvinner som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, må få uavhengig 
juridisk status fra dag én. 

 Ɂ Fjerne vilkåret om at man må ha flyttet fra partneren sin dersom man skal søke om 
opphold på selvstendig grunnlag.

 Ɂ Subsidiært bør botidskravet senkes fra tre til ett år.

 Ɂ Unntaksbestemmelsen som skal sikre voldsofres rettigheter må revideres og 
tydeliggjøres. Bevisbyrden i unntakssaker må ikke være så tung at ofre utsettes for nye 
overgrep når de prøver å få sine rettigheter oppfylt.

 Ɂ Det må tilbys fri rettshjelp i slike saker, og ofre for vold må få bedre tilgang til 
informasjon om sine rettigheter.

Anbefaling 34 a: Negativ sosial kontroll: utilstrekkelig forebygging og hjelpetilbud

(Komitéens anbefaling 34 a, statens rapport pkt 193–195)

Negativ sosial kontroll utøves på forskjellig vis, av familiemedlemmer eller av miljøet 
rundt. De mest utsatte er unge jenter, men også gutter og menn kan bli rammet. Kontrollen 
begrenser blant annet fri deltakelse i samfunnet, valg av venner, det å ha kjæreste eller 
seksualliv før ekteskap. Generelt handler det om familiens frykt for å tape ære ved at barna 
ikke oppfører seg i tråd med de kulturelle normene som gjelder i slekta og miljøet man 
tilhører.

Felles for alle utsatte, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, er at negativ sosial kontroll 
innebærer frihetsbegrensninger som kan være nedbrytende og som kan hindre deres 
deltakelse i det norske samfunnet.

Vold og overgrep, kontroll og tvang er betydelige likestillingsutfordringer og vedvarende 
folkehelse- og samfunnsproblemer. Konsekvensene for personer som blir utsatt for negativ 
sosial kontroll kan være store. Psykiske helseproblemer og traumer er eksempler på slike 

32 Seinest i CEDAW-komiteens anbefalinger til norske myndigheter (2017), Concluding 

observations on the ninth periodic report of Norway, nr. 33 c: https://www.regjeringen.no/

contentassets/2572a8d1ac20498f8383578c11386f9e/cedaw-eng-original-221117.pdf
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konsekvenser. Andre konsekvenser er mindre deltakelse i arbeidsliv, nærmiljø og samfunn, 
som videre en mindre vellykket integreringsprosess og i verste fall parallellsamfunn.33 

Det finnes ikke forskning på omfanget av negativ sosial kontroll i Norge, men 
minoritetsrådgivere som jobber på utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler, 
rapporterer årlig om arbeidet med enkeltsaker. Siden 2013 har de totalt rapportert om 787 
saker, og 298 av disse har handlet om «ekstrem kontroll». 253 saker ble rapportert som 
«trusler/vold».34

For å håndtere negativ sosial kontroll, bør innsatsen fokuseres på både forebygging, 
exitmuligheter for jenter som lever under sterk sosial kontroll og ønsker å bryte ut, og 
rehabilitering til å bygge seg et nytt liv etterpå.

Anbefalinger:
 Ɂ Det må settes fokus på negativ sosial kontroll og æresvold i skole- og 

introduksjonsprogrammet.

 Ɂ Hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner må styrkes. Bokollektivet bør få mandat og 
midler til å drive ettervern. Bokollektiv bør få mandat og midler til å drive ettervern: 
unge som har brutt med familien mangler ofte nettverk. Dette er mennesker som blir 
ekstremt ensomme etter at de er ferdige med bokollektivet. Bokollektivet er et bo- og 
støttetilbud fra Oslo Krisesenter og som rettes mot unge minoritetskvinner og menn 
som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder, isolasjon, 
ekstrem kontroll og tvangsekteskap enten før eller etter inngått ekteskap. Bokollektivet 
er et viktig tilbud til unge minoritetskvinner i en sårbar livssituasjon og må tilføres 
ressurser slik at tilbudet sikres kontinuitet, forutsigbarhet og nødvendig kompetanse.

 Ɂ Myndighetene må hindre at barn sendes til undertrykkelse i opprinnelseslandet.

Anbefaling 34 c: Menneskehandel 

(Komitéens anbefaling 34 c, statens rapport 197–201.)

Komiteen anbefaler å gi ofre for menneskehandel tilstrekkelig støtte og beskyttelse 
uavhengig av oppholdstillatelse, innvilge ofre oppholdstillatelse dersom det er behov, 
etterforske og straffeforfølge skyldige i menneskehandel.

Samfunn i krise og konflikt er ofte preget av lovløshet og et generelt høyere voldsnivå 
som rammer både kvinner og menn. Kvinner og barn er særlig utsatte for overgrep i slike 
situasjoner, men dette gjelder også menn. Store flyktningestrømmer, internt og over 
landegrensene, skaper nye arenaer for seksuell vold, prostitusjon og handel med kvinner og 
pikebarn.35 

33 Justis- og beredskapsdepartementet (2017) Retten til å bestemme over eget liv, Handlingsplan mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020) URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/

e570201f283d48529d6211db392e4297/handlingsplan_retten-til-a--bestemme-over-eget-liv.pdf

34 Tankesmien Agenda (2017) Æresvold og negativ sosial kontroll. Policynotat. URL: https://tankesmienagenda.no/

wp-content/uploads/Notat-om-sosial-kontroll-Agenda-LIM.compressed.pdf

35 Vista Analyse (2014) Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. URL: https://vista-analyse.no/site/

assets/files/5960/sex_law.pdf
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I Norge er sexkjøpsloven et viktig virkemiddel i regjeringens arbeid mot menneskehandel 
til prostitusjon. Den trådte i kraft i 2009 og kriminaliserer den som kjøper sex, men ikke 
den som selger sex. Regjeringens evalueringsrapport fem år etter loven, viser at loven 
er et viktig instrument for å motarbeide og bekjempe prostitusjon og ulike former for 
menneskehandel, med formål om seksuell eller andre former for utnytting.36 

I 2015 styrket regjeringen politiets arbeid på dette område, og med økte bevilgningene 
har politiet nå startet arbeidet med å samordne arbeidet i hele landet og å etablere 
spesialenheter i kampen mot menneskehandel med spisskompetanse.37 Det er opprettet 
egne spesialiserte menneskehandelgrupper i flere politidistrikter, og Kripos har et nasjonalt 
ansvar for analyse, bistand til politidistriktene og deltakelse i det internasjonale arbeidet 
mot menneskehandel. I tillegg finnes Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 
(KOM), som har en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid.38 Rosa-
prosjektet tilbyr veiledning til ofre for alle typer menneskehandel.

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel kom høsten 2016. En av de største 
utfordringene er at ofrene ikke får oppholdstillatelse uten at det foreligger en dom i saken. 
Mange av sakene kommer aldri opp i rettssystemet. Dermed opplever personene det som 
utrygt å fortelle om bakmennene og anmelde dem, fordi de uansett i stor grad risikerer å bli 
sendt ut av Norge.

Det mangler likevel en omfattende innsats for hjelpe kvinner ut av prostitusjon.39 Politiet 
har etablert en praksis der personer uten oppholdstillatelse eller gyldige identitetspapirer 
sendes ut av landet uten at prosedyrene for å identifisere ofre for menneskehandel følges. 
Dette er bekymringsverdig. Hjelpetiltak rapporterer om tilfeller av retrafikkering etter 
at kvinner er returnert etter dublinforordningen. Norge kan effektivt forebygge denne 
form for retrafikkering ved å unndra søknader om beskyttelse fra dublinforordningen, og 
realitetsbehandle søknader om beskyttelse fra kvinner utnyttet i menneskehandel.

Personer utsatt for menneskehandel trenger bedre beskyttelse og må sikres bedre tilgang 
til sosiale rettigheter, helsetjenester og rettshjelp. Når disses rett til opphold i Norge 
er avhengig av deres samarbeid og at de vitner mot bakmennene, uten at det garanteres 
for deres sikkerhet og at de ikke kan sendes ut av landet, er praksis ofte at de ikke tør å 
medvirke i politiets etterforskning på grunn av det de risikerer. Kvinner som identifisert 
som ofre for menneskehandel må ikke sendes ut av landet uten at det foreligger en garanti 
for deres sikkerhet. 

Straffelovens § 257 om menneskehandel krever at utnyttelsen har skjedd forsettlig. Sammen 
med en snever tolkning av begrepet «sårbar stilling», gjør dette at mange tilfeller av 

36 Hentet fra regjeringens nye handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 

utviklingspolitikken 2016–2020, Frihet, makt og muligheter Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i 

utenriks- og utviklingspolitikken, URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/

kvinner_handlingsplan.pdf

37 Krisesentersekretariatet i møte i Oslo 8. september 2016.

38 Politiet (2018) Slik jobber politiet med menneskehandel, URL: https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/

slik-jobber-politiet-for-a-bekjempe-menneskehandel/

39 Se GRETA-kommisjonens (GRETA – Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) 

Norgesrapport 2013, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Norway, som anbefaler at Norge styrker sine exit-program i henhold til behovet, 

URL: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/greta_report_norway_2013_en_0.pdf
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utnyttelse av sårbar stilling er vanskelige å få noen dømt for. Sårbarhet er ofte sammensatt, 
f eks au pairer som ikke snakker språket, hvor oppholdstillatelsen er avhengig av 
arbeidskontrakten, hvor man bor på jobben og en selv og kanskje også barn og annen familie 
er økonomisk avhengig av denne jobben. Grov uaktsom utnyttelse av deres arbeidskraft er 
i dag ikke omfattet av bestemmelsen, og tidvis grov utnyttelse skjer uten at man kan bevise 
forsett.

Anbefalinger:
 Ɂ Det er nødvendig med mer kunnskap om hva som skal til for å forebygge og stoppe 

menneskehandel og prostitusjon.

 Ɂ Retrafikkering må forebygges og forhindres.

 Ɂ Retur av ofre for menneskehandel etter dublinforordningen må stoppes.

 Ɂ Flere som er utsatt for menneskehandel må få opphold i Norge. Spesielt barna deres må 
ivaretas.

 Ɂ Reglene rundt kjøp av seksuelle tjenester ved tjenestereise i utlandet må skjerpes.

 Ɂ Styrke Exit-program for dem som vil ut av prostitusjon.

 Ɂ Politiet må ikke sende ut kvinner uten å vurdere om de er ofre for menneskehandel.

 Ɂ Gjennomgå reglene for oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel.

 Ɂ Flere ofre for menneskehandel må få opphold

 Ɂ ROSA, som tilbyr hjelp til ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon, må styrkes 
og bli et permanent tiltak.

 Ɂ Regjeringen må samarbeide med utenriksdepartementet i Sverige, Island om 
informasjonskampanjer om loven internasjonalt, utover relevante FN-samlinger som 
CSW.

 Ɂ Ofre for menneskehandel bør gis oppholdstillatelse, tilgang på helsehjelp og utdanning, 
og tilbys rehabilitering og oppreisning i Norge. (MiRA)

 Ɂ Straffelovens § 257 bør revideres for å fange opp flere tilfeller av utnyttelse til arbeid 
eller seksuelle tjenester



51

Anbefaling nr. 36: Flyktninger og asylsøkere, inkludert enslige mindreårige

(Komitéens anbefaling 36, statens rapport 204–210)

Komitéen anbefaler her at en gjennomgår prosedyrer og innskrenker bruken av isolat for 
innvandrere og asylsøkere som skal utvises, og etablerer et forsvarlig helsetilbud, inkludert 
psykisk helsevern, unngår fengsling av barn og sørger for at enslige mindreårige får effektiv 
beskyttelse, inkludert vern mot menneskehandel.

Mangelfull tilgang på helsetjenester og sikkerhet ved Trandum utlendingsinternat 

Komitéen anbefaler at den statlige parten a) revurderer prosedyrer og begrenser praksisen 
med bruk av isolat for migranter og asylsøkere som avventer utvisning; b) får på plass 
tilfredsstillende helsetjenester, herunder psykisk helsetjeneste, for slike personer.

Det bemerkes at statens 23./24. rapport ikke svarer på komiteens anbefaling om at Norge 
må gjennomgå sine prosedyrer for isolat og innskrenke bruken av isolat for innvandrere og 
asylsøkere som skal utvises. Det svares heller ikke på anbefalingen om at det må etableres et 
forsvarlig helsetilbud for disse personene på Trandum.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved 
frihetsberøvelse (heretter Forebyggingsenheten) besøkte Trandum uanmeldt 19.–21. 
mai 2015, samt 28.–29. mars 2017. Begge gangene avga de rapporter i etterkant, og 
begge ganger ble det påpekt at maktmidler, herunder bruk av håndjern og isolasjon på 
sikkerhetsavdelingen, benyttes rutinemessig og overfor enkelte særlig utsatte grupper, som 
personer med psykiske funksjonsnedsettelser eller barn og unge.

I rapportene kommer forebyggingsenheten med en rekke anbefalinger knyttet til 
restriksjoner og endringer når det gjelder bruk av sikkerhetsavdelingen, samt anbefalinger 
knyttet til helsetilbudet på Trandum og manglende faglig uavhengighet. Siden disse kom ut 
har sikkerhetsavdelingen blitt bygget om, og det har etter det vi er opplyst skjedd endringer 
i måten helsetilbudet er organisert på.

Det ville være naturlig at staten redegjorde for bruken av isolasjon og den nye 
sikkerhetsavdelingen på Trandum. Det er også naturlig at det redegjøres nærmere for 
helsetilbudet på Trandum.

Anbefalinger:
 Ɂ Maktmidler som sikkerhetsavdelingen og isolasjon bør ikke benyttes overfor sårbare 

grupper, og absolutt ikke i stedet for annen adekvat helsehjelp.

 Ɂ Internerte utlendinger bør ha reell tilgang på helsetjenester, herunder 
spesialisthelsetjenester, som psykisk helsevern, fra faglig uavhengig personell mens de 
oppholder seg ved internatet.

 Ɂ Vi anbefaler at det fra statens side redegjøres for de endringer som er gjort på Trandums 
sikkerhetsavdeling siden CERD-komiteens anbefalinger i 2015. Det bør også redegjøres 
for helsetilbudet på Trandum, herunder det psykiske helsetilbudet.
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Systematisk internering av avviste asylsøkere: Diskriminerende praksis 

(Komiteens anbefaling 36 om internering av asylsøkere, samt konvensjonens artikkel 5.)

Restriktive tiltak for å begrense innvandring har blitt introdusert i hele Europa. 
Lovendringer som medfører økt bruk av tvangsmidler, herunder internering av 
asylsøkere basert på en rekke nye grunnlag, har blitt innført og begrunnet med behovet 
for innvandringskontroll. Etter endringene som er gjort i den norske utlendingsloven 
i henholdsvis 2012, 2016 og 2017, er det grunn til å stille spørsmålet om hvorvidt den 
utvidede adgangen til bruk av internering er i konflikt med statens forpliktelser til å ikke 
diskriminere. 
 

Eksempel 1: Internering av enkeltpersoner kan begrunnes med politiets  
generelle erfaringer med utlendinger med samme bakgrunn som personen  
det dreier seg om.
Ifølge det som i dag oppgis som grunner til internering i Utlendingsloven, kan en asylsøker 
også interneres basert på politiets generelle erfaringer med unndragelse begått av andre enn 
personen det gjelder. Til paragraf 106a i Utlendingsloven er følgende fengslingsgrunnlag 
lagt til: «Ved vurderingen av risiko for unndragelse etter første ledd, kan det også legges vekt på 
generell erfaring knyttet til unndragelse begått av utenlandske statsborgere.»

Internering av utenlandske borgere er med andre ord ikke begrenset til saker der en 
individuell vurdering i en konkret sak indikerer en risiko for unndragelse; beslutninger 
om internering kan også baseres på bakgrunn av innvandringsmyndighetenes generelle 
erfaring med personer med samme nasjonalitet eller sosiale bakgrunn som den det gjelder. 
Frihetsberøvelse på generelt grunnlag innebærer diskriminering. UNHCR uttrykker i sin 
høringsuttalelse til disse lovendringene at «En beslutning om internering av en asylsøker 
skal være basert på en detaljert og individuell vurdering. --- Automatisk frihetsberøvelse 
innebærer vilkårlig fengsling.»40 

Eksempel 2: Internering basert på asylsøkerens nasjonalitet
Endringene i den norske utlendingsloven som ble gjort i henholdsvis 2016 og 2017 åpner 
for internering av asylsøkere fra «trygge land», mens søknadene deres behandles gjennom 
hurtigprosedyrer (Utl. Paragraf 106h). Slike søknader anses å være «grunnløse», og 
asylsøkere fra disse landene forventes å gå «under jorden» dersom/når søknadene avslås. 

For å unngå at dette skjer, kan asylsøkere fra land myndighetene vurderer som trygge, 
interneres som et preventivt tiltak, uten indikasjoner på at den det gjelder ikke vil etterfølge 
et eventuelt pålegg om retur. UNHCR uttalte i forbindelse med denne endringen at: 
«Internering av en asylsøker på grunnlag av hans eller hennes nasjonalitet vil være diskriminerende 
og i strid med artikkel 3 i 1951-konvensjonen og internasjonale menneskerettigheter.» (UNCHR/
Stockholm Nov. 2015) 
 

40 UNHCRs høringsuttalelse til Utlendingsloven datert 12 feb 2016 undertegnet Pia Prytz Phiri, side 12.
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Anbefalinger:
 Ɂ Internering begrunnet i generelle forhold er diskriminerende og i strid med statens 

internasjonale forpliktelser. Referansen til generelle erfaringer med unndragelse i 
Utlendingslovens § 106 som begrunnelse for internering i enkeltsaker bør derfor fjernes 
fra lovteksten.

 Ɂ Nasjonale eller gruppebaserte erfaringer som begrunnelser for internering er per 
definisjon diskriminerende, og bør unngås, i tråd med UNHCRs anbefalinger.

Internering av barn i følge med familie og enslige mindreårige asylsøkere

(Komiteens anbefaling 36, statens rapport 205–209) 

Komiteen anbefaler i punkt c at Norge unngår fengsling av barn. 

I statens rapport gjøres rede for et vedtatt forslag om endringer i utlendingsloven, som 
trådte i kraft 15. mai 2018.41 

Lovendringen skal ifølge Norges 23./24. rapport til komiteen klargjøre reglene for 
internering, også når det gjelder mindreårige, fordi I norsk praksis legges det stor vekt på 
at retur skal foregå uten bruk av tvang.42 Det presiseres også at frihetsberøvelse bare skal 
benyttes når det er helt avgjørende som en siste utvei for å få til uttransportering, og for et 
kortest mulig tidsrom, og at det skal gjøres en vurdering av om det i stedet kan iverksettes 
alternative tiltak.

Norge har lenge fått kritikk i internasjonale fora for praksisen med internering av barn, 
og for å ikke i stor nok grad benytte seg av alternativer, enten enslige mindreårige eller 
mindreårige i følge med familie.43 Praksisen fikk oss nylig dømt for krenkelse av Den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Grunnloven og FNs barnekonvensjon. Staten 
ble i fjor ble felt i lagmannsretten for å ha «internert» to utlendinger og deres fire barn i 20 
dager. Det yngste barnet var sju år, det eldste fjorten.44

I 2017 åpnet regjeringen en familieavdeling med et mer sivilt preg, som en separat del av 
utlendingsinternatet på Trandum. Fra før av finnes det en adskilt avdeling på internatet for 
enslige mindreårige. Frihetsberøvelse av barn på utlendingsinternatet har lenge ikke vært 
regulert i loven, men har vært regulert av straffeprosesslovens bestemmelser «så langt det 
passet».45

I endringene som nå er gjort i utlendingsloven fastslås det at barn og barnefamilier som 
skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging 

41 Regjeringen (2018) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) Prop. 126 L (2016–2017), Innst. 181 L 

(2017–2018), Lovvedtak 40 (2017–2018), URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/

Sak/?p=68711 

42 Norges 23./24. rapport til CERD-komitéen s 33

43 Mads Andenæs og Andre Møkkelgjerd (2014) Fengsler barn uten lov URL: https://www.dagbladet.no/kultur/

fengsler-barn-uten-lov/60204935 

44 Ola Magnussen Rydje (2018) Frihetsberøvelse: – Barn må ikke fengsles URL: https://www.dagbladet.no/kultur/

barn-ma-ikke-fengsles/6962887

45 Andenæs og Møkkelgjerd ibid.
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i ytterligere tre døgn. Men hvis det er «særskilte og sterke grunner» til det, skal 
myndighetene kunne gå utover de begrensninger som hovedregelen setter, men bare for én 
uke av gangen, ifølge lovforslaget. Det er ikke satt noen maksimumstid.

Selv om den vedtatte lovendringen vil medføre en innstramming av praksis, at lovgivningen 
skilles fra straffeloven, og det presiseres at hensynet til barnets beste alltid skal vurderes 
som et grunnleggende hensyn, er det oppsiktsvekkende at norske myndigheter heller enn å 
jobbe for å avskaffe praksisen, velger å slå den fast ved lov.

Anbefalinger:
 Ɂ Norge bør avvikle all bruk av frihetsberøvelse overfor barn og mindreårige.

 Ɂ Subsidiært bør Norge i større grad benytte seg av alternativene som foreligger.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) over 15 år er ikke under barnevernets omsorg 
(Antirasistisk Senter)

(Komitéens anbefaling 36, statens rapport paragraf 210.) 

Komitéens anbefaling handler om å sørge for effektiv beskyttelse av enslige mindreårige. I 
statens rapport heter det at UDI skal «sikre at disse får nødvendig omsorg og trygghet». Det 
er slik vi ser det ikke tilfellet i dag. 

I Norge er omsorgsansvaret for alle barn uten foresatte lagt til barnevernet, etter lov 
om barneverntjenester av 1993, også kjent som «Barnevernloven». Enslige mindreårige 
asylsøkere over 15 år er unntatt fra denne loven. I stedet er ansvaret for deres daglige 
omsorg lagt til Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI har ikke de samme kravene til 
barnefaglig kompetanse blant de ansatte, og har lavere bemanningsstandard enn 
barnevernets omsorgssentre. Dessuten har UDI parallelt ansvaret for å behandle 
asylsøknadene deres, noe som medfører at de enslige mindreårige ofte har en lav grad av 
tillit til de ansatte i asylmottakene.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn skal behandles likt og ha de samme rettighetene 
til en trygg og sikker oppvekst. FN-organer, både menneskerettighetskomiteen og 
barnerettskomiteen har flere ganger kommentert at dette gjelder uavhengig av (foreldres) 
oppholdsstatus, og at differensiering mellom de over og de under 15 år ikke bør 
forekomme.46 I mai 2018 ble det løftet fram i FNs Torturkomités avsluttende bemerkninger 
at omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år bør overføres fra UDI til 
barnevernet.47 

46 NTB/Dagsavisen (2018) FN: Norge behandler enslige mindreårige asylsøkere dårligere enn andre barn. URL: 

https://www.dagsavisen.no/innenriks/fn-norge-behandler-enslige-mindrearige-asylsokere-darligere-enn-

andre-barn-1.1125145, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) (2016) Temarapport 

2016: Omsorg for enslige mindreårige asyløskere. URL: https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2017/11/

Temarapport-2016-Omsorg-for-enslige-mindre%C3%A5rige-asyls%C3%B8kere.pdf, Anniken Barstad 

Waaler/Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) (2018) FNs kritikk av Norge handler om barns 

menneskerettigheter, ikke politikk. URL: https://www.dagbladet.no/kultur/fns-kritikk-av-norge-handler-om-

barns-menneskerettigheter-ikke-politikk/69702623

47 UN Committee against Torture (2018) Concluding observations on the eighth periodic report of Norway*  

URL: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NOR/CAT_C_NOR_CO_8_31241_E.pdf
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Anbefalinger:
 Ɂ Alle barn i Norge skal ha de samme rettighetene. Omsorgsansvaret for enslige 

mindreårige mellom 15 og 18 år må overføres fra UDI til barnevernet.

Tidsbegrensede oppholdstillatelser til EMA

(Komiteens anbefaling 36 d, effektiv beskyttelse av enslige mindreårige)

Komiteen er betenkt over opplysninger man har mottatt om at barn er blitt fengslet i 
utlendingsinternat, samt over opplysningene om at enslige mindreårige har forsvunnet og 
kan stå i fare for å bli ofre for menneskehandel. 

Etter Utlendingsforskriften §8-8 kan enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på 
vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter 
anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur, gis oppholdstillatelse etter lovens 
§ 38 første ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for 
oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.

Midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere har gått fra å være 
en unntaksregel til å ramme nesten halvparten av de mindreårige. I 2017 har 45 
prosent av de mindreårige kun fått opphold til fylte 18 år. En årsak til økningen er at 
Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2016 endret sikkerhetsvurderingen for Afghanistan, med 
den følge at langt flere områder i Afghanistan ble ansett som trygge. Den andre årsaken er at 
rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen ble fjernet som et innstrammingstiltak i 2016. 
Disse to endringene har ført til at færre enslige mindreårige får beskyttelse, og at langt flere 
får midlertidige tillatelser.

Det er bredt dokumentert at å gi midlertidig opphold til enslige mindreårige har medført 
en svært usikker og krevende situasjon for dem som har blitt rammet. Konsekvensene 
av å leve med midlertidighet utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter i tråd med FNs 
barnekonvensjon. Midlertidig oppholdstillatelser fører til svekket psykisk helse, og flere 
ungdommer har skadet seg selv eller forsøkt å ta livet sitt. Nesten halvparten – over 400 – 
av de enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold har forsvunnet.48 

Opposisjonen, ved Arbeiderpartiet, foreslo å bøte på problemet ved å innføre såkalte 
«sårbarhetskriterierier»,49 noe som ble vedtatt. Det ble dessuten vedtatt at de med 
begrensede oppholdstillatelser skal bosettes. Dette bedrer situasjonen noe, men er langt fra 
å løse problemet.

Anbefalinger
 Ɂ Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved vurdering av internflukt.

 Ɂ Avslutte praksisen med tidsbegrensede oppholdstillatelser for enslige mindreårige.

48 Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) (2017) En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige 

asylsøkere. URL: https://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf

49 Stortinget (2017) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr 

Staalesen, Jorodd Asphjell og Kari Henriksen om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig 

opphold i asylsaker til enslige mindreårige. URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/

Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-052s/?all=true



 56

Usikker fastsetting av alder for enslige mindreårige 

(Komitéens anbefaling 36)

I tillegg til praksisen med å gi tidsbegrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige 
asylsøkere bør også den kontroversielle alderstestingen av mange barn og unge nevnes. I 
2017 bestemte Rikshospitalet seg for at de ikke ønsket å fornye avtalen med UDI på grunn 
av den store usikkerheten metoden medfører.50 Også blant flere andre fagfolk har metoden 
lenge vært omstridt.

Etter at bl.a. Den Norske Lægeforeningen, Barnelegeforeningen og en rekke fagfolk i flere år 
har anbefalt leger å ikke delta i alderstestingen på grunn av de store usikkerhetsmarginene, 
behandlet Rådet for legeetikk i desember 2016 en klage på den private aktøren som 
har tolket røntgenbildene av håndrot og foretatt aldersvurderinger på oppdrag for 
Utlendingsdirektoratet i seks år.

Rådet konkluderte med at den innklagede legen utførte et «meget spesielt 
sakkyndigoppdrag for UDI, at det ikke er medisinsk indikasjon for undersøkelsene, og at 
metoden som benyttes er omstridt», samt «at det er grunn til å stille spørsmål ved om 
frivillig informert samtykke er mulig å oppnå for disse undersøkelsene». 

Seksjon for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus overtok fagansvar for 
aldersvurderingene fra 2017, og fikk i oppdrag av UDI å utvikle en bedre metode for 
alderstesting, etter den gamle metoden fikk mye kritikk fra fagfolk. Den nye metoden 
kalles BioAlder, og benytter de samme metodene, med unntak av klinisk tannundersøkelse. 
Forskjellen mellom metodene er at resultatene fra dagens undersøkelser også blir 
sammenlignet med et større sammenligningsgrunnlag i dataverktøyet BioAlder.51 

At Rikshospitalet og legen som tolket resultatene valgte å trekke seg fra arbeidet med 
å fastsette alder for UDI, er et viktig skritt i riktig retning. Det at UDI nå selv utfører 
vurderingene, og fortsetter å basere sine vedtak på bakgrunn av et redskap basert på de 
gamle, kritiserte metodene, er imidlertid svært uheldig. 

Anbefalinger:
 Ɂ Dersom slike tester fortsatt skal benyttes til aldersfastsettelse bør 

Utlendingsmyndighetene i sin saksbehandling gi mye større rom for usikkerheten. 
Metodene bør dessuten suppleres med mer helhetlige tester, som f.eks. også indikerer 
mental alder.

50 Gard Oterholm/Universitas (2017) Universitetet i Oslo avslutter kontroversielle alderstester av asylsøkere.  

URL: http://universitas.no/nyheter/62169/universitetet-i-oslo-avslutter-kontroversielle-av

51 Journalen.oslomet.no (2018) Unøyaktig metode påvirker asylbarns skjebne. URL: http://journalen.oslomet.

no/2018/05/det-er-umulig-teste-konkret-alder
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Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak 

(Komiteens anbefaling 36 punkt d, om å sikre effektiv beskyttelse av enslige mindreårige, 
statens rapport pkt 210) 

Som det ble påpekt også i den forrige alternative rapporten forsvinner det hvert 
år urovekkende mange enslige mindreårige fra norske asylmottak. Ifølge tall fra 
Utlendingsdirektoratet (UDI) forsvant 206 mindreårige asylsøkere i løpet av 2017, noe som 
er en økning fra året før.52 Bakgrunnen for forsvinningene må delvis kunne sies å kunne 
dreie seg om omsorgssituasjonen disse barna lever under.

Et klart flertall av barna som forsvinner er over 15 år, og således under UDI, og 
ikke barnevernets, omsorg. Dette kan delvis forklares ved at et flertall av de enslige 
mindreårige som kommer til Norge er over 15 år, men kan også skyldes forskjellene i 
omsorgssituasjonen.

Ansatte i asylmottak for enslige mindreårige har det daglige ansvaret for disse barna, og har 
således et ansvar for å følge opp at disse sakene blir fulgt opp av politiet. Problemet oppstår 
når politiet oppgir å ha for lite informasjon til å gjøre etterforskninger og viser til at de er 
utlendingsmyndighetenes ansvar. 

Mange av ungdommene som forsvinner har enten allerede blitt registrert i et annet 
europeisk land, og er såkalte Dublin-saker, eller de har fått avslag eller begrensede 
oppholdstillatelser, som medfører at de etter hvert skal sendes ut av landet. Dette kan 
tenkes å også forklare den manglende etterforskningen. Flere organisasjoner frykter at 
barna blir ofre for menneskehandel.

Det er vanskelig å vite sikkert hva som har skjedd med de mange som har forsvunnet fra 
mottak, men det er naturlig å anta at den voldsomme økningen i bruken av begrensede 
oppholdstillatelser som fulgte av fjerningen av rimelighetsvilkåret og de mange varslene om 
umenneskelige forhold for denne gruppen i ventetiden, førte til at mange ungdommer forlot 
Norge før de etter UDIs beregning fylte 18 år. Enslige mindreårige er svært sårbare, og er 
svært utsatt for å bli utsatt for menneskehandel og kriminalitet. 

«Oktoberbarna»

Saken med de såkalte «Oktoberbarna» handlet om de enslige mindreårige asylsøkerne som 
kom til Norge i løpet av høsten 2015, hvor flere av dem fylte 18 år i løpet av høsten 2017, 
mange i oktober – derav navnet. Politiet gjennomførte en stor innsats mot asylmottak for å 
pågripe dem for uttransportering, men mange forlot også mottakene i frykt for å bli hentet 
av politiet. 

Ansatte ved mottakene og i barnerettsorganisasjoner slo alarm om forholdene for disse 
ungdommene, om at usikkerheten de levde med førte til at psykiske lidelser blomstret, og at 
selvskading og selvmordsforsøk bredte om seg. Dette førte til det tidligere nevnte vedtaket 
om å bosette også de enslige mindreårige som får begrenset oppholdstillatelse. 

52 Kjerstin Rabås/Adresseavisen (2018) UDI: 206 asylbarn forsvant fra mottak i 2017. URL: https://www.adressa.

no/nyheter/innenriks/2018/01/25/UDI-206-asylbarn-forsvant-fra-mottak-i-2017-15968592.ece
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Flere av ungdommene som forlot norske asylmottak er siden funnet boende under 
kummerlige forhold på gaten i europeiske storbyer som Paris og Brüssel, oppsporet av 
frivillige og tidligere verger. Dette, og den urovekkende situasjonen for dem som ble 
værende i norske mottak, førte til at opposisjonen gikk sammen om en oppmykning av 
regelverket og at flere av ungdommene skulle få behandlet sakene sine på nytt.53 

Å oppspore alle dem som allerede hadde reist ut av landet er imidlertid en utfordring som 
gjør det usikkert om alle som omfattes av det nye regelverket vil få muligheten til å få sin 
sak prøvd på nytt.

Anbefalinger:
 Ɂ Dersom mindreårige forsvinner bør det alltid etterforskes like grundig, uavhengig av den 

savnedes oppholdsstatus.

 Ɂ Grunnene til at de forsvinner bør fjernes; begrensede oppholdstillatelser og overdreven 
tiltro til alderstestene. Dessuten bør rimelighetsvilkåret ved vurdering av internflukt 
gjeninnføres.

 Ɂ Når situasjonen er slik den er nå, at Stortinget endrer regelverket på grunn av uheldige 
konsekvenser, bør det også innebære et visst ansvar for at feilen i størst mulig grad 
rettes opp igjen.

Avviste asylsøkeres rett til helsehjelp 

(Komiteenes anbefaling 36, statens rapport pkt 204)

Det refereres her også til statens 23./24. rapport til komiteen, paragraf 204, som fremhever 
at asylsøkere som skal sendes ut av landet har rett til akutt helsehjelp, og helsehjelp som 
ikke kan vente. 

Organisasjonene bak denne rapporten vil imidlertid påpeke at dette gir et stort rom for 
tolkning av hva som ligger i «akutt» eller ordlyden «kan ikke vente», noe som igjen åpner 
for svært ulik praksis i ulike deler av landet. I tillegg til tolkningsspørsmålet knyttet til 
hvorvidt vedkommende har rett til tjenesten, erfarer organisasjonene at praksis når det 
gjelder betaling varierer, noen steder bes man betale en egenandel, andre er blitt bedt om 
forhåndsbetaling.  
 

Eksempel: Papirløs kvinne ble bedt om forhåndsbetaling før fødsel.
Hvert år tar 20 høygravide kvinner som oppholder seg uten gyldig oppholdstillatelse i 
Norge, kontakt med Helsesenteret for papirløse. Hvor de føder, er det ingen som har 
oversikt over. 

Boranto Dika og Tegist Regasa fødte deres andre barn i årsskiftet 2014/2015. Boranto kom 
til Norge fra Etiopia som kvoteflyktning for femten år siden, og er i dag norsk statsborger. 
Fordi Tegist har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge, og dermed ikke har rett 

53 Oda Leraan Skjetne/VG (2018) 139 enslige mindreårige får sine saker behandlet på nytt. URL: https://www.vg.no/

nyheter/innenriks/i/8wo3Md/139-enslige-mindreaarige-faar-sine-saker-behandlet-paa-nytt



59

til gratis helsehjelp, mottok hun en regning pålydende 52.000 kr fra Levanger sykehus etter 
fødselen. 

Frode Eick, leder av Helsesenteret for papirløse i Oslo, forteller at de er kjent med flere slike 
saker, men at sykehusene i Oslo-området i mindre grad utsteder slike regninger.54

Etter medieoppslagene om saken vedtok Helse Nord-Trøndelag å trekke regningen tilbake.55 
Det har ikke skjedd endringer i lovverket som sikrer at slike saker ikke gjentar seg. I 
Helsesenteret for papirløses årsmelding for 2017 kommer det fram at reproduktiv helse for 
sårbare kvinner uten oppholdstillatelse er et område de stadig er bekymret for.56 
 

For mange i gruppen innebærer regelverket at man i praksis er avskåret fra reell tilgang på 
selv det som er fastsatt i pasient- og brukerrettighetsloven av 16. desember 2011. 

Helsesenteret for papirløse drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og er for mange 
avviste asylsøkere uten gyldig oppholdstillatelse det eneste reelle helsetilbudet. 

I 2017 fikk 824 pasienter behandling og oppfølging ved senteret. Av pasientene i 2017 er 
over 50 % kvinner. Sytten nye barn har fått behandling på senteret i 2017. Siden oppstarten 
i 2009 har senteret behandlet 4200 pasienter fra 116 ulike land og gjennomført rundt 22 
000 konsultasjoner. I 2017 fikk senteret for første gang offentlig støtte fra Oslo kommune. 
Regjeringen på sin side viser til regelverket og avviser å gi økonomisk støtte til senteret, 
som fortsatt befinner seg på hemmelig adresse.57 Politikere fra regjeringspartiet FrP har 
flere ganger ytret et ønske om å få tilbudet nedlagt.58 

Se også eget punkt under artikkel 5 om udokumenterte migranter/papirløses tilgang til 
grunnleggende helsetjenester.

Anbefalinger:
 Ɂ Endre fastlegeordningen til å omfatte også personer uten lovlig opphold. 

 Ɂ Subsidiært, opplæring og bedre og mer presise veiledere for helsepersonell. 

54 Tine Dommerud/Aftenposten (2015) Papirløs mor må betale 52.000 for å føde. URL: https://www.aftenposten.

no/norge/i/GLpx/Papirlos-mor-ma-betale-52000-for-a-fode Nyere eksempel: https://www.abcnyheter.no/

nyheter/politikk/2016/07/07/195227895/barnefamilie-ma-betale-60.000-kroner-etter-fodsel

55 ABC Nyheter (2015) Kvinne slipper å betale 52.000 kroner for fødsel. URL: https://www.abcnyheter.no/

nyheter/2015/02/04/217174/kvinne-slipper-betale-52.000-kroner-fodsel

56 Helsesenteret for papirløse migranter (2018) Årsmelding 2017. URL: https://kirkensbymisjon.no/content/

uploads/2018/06/%C3%85rsmelding-Helsesenteret-2017.pdf

57 Frøydis Braathen, Tine Dommerud/Aftenposten (2017) https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/

Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang

58 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6Lg7Q/vil-gi-ulovlige-innvandrere-legenekt
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Anbefaling 38: Bruk av tolk – likeverdig tilgang til offentlige tjenester

(Konvensjonens Artikkel 5, Komiteens kommentar 37 og anbefaling 38).

(Det refereres også til våre forslag til anbefaling 34, vold mot kvinner og vold i nære 
relasjoner.)

Komiteen anbefaler at en sørger for at tolketjenester utføres av profesjonelle fagfolk, og 
påser at barn og pårørende ikke benyttes som tolk.

Bruk av barn som tolk

Krav til menneskerettslig forsvarlig tolketjeneste er nedfelt i forvaltningsloven når det 
gjelder forbud mot bruk av barn som tolk. Likevel viser det seg at disse reglene brytes. Barn 
skal ikke tolke for voksne, nære slektninger skal ikke tolke for sin familie. Å etterleve dette 
lovkravet handler om ressurser i form av kvalifiserte tolker og økonomiske rammer. 

Trandum: ansatte benyttes som tolker for de internerte under rettsmøter

Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg gjennomførte en befaring på Trandum i 
2017 og fikk der kjennskap til at de ansatte behersker flere språk, hvilket er viktig og riktig 
for en slik institusjon. Men det er betenkelig og problematisk når det opplyses at de ansatte 
benyttes som tolker for de internerte blant annet under rettsmøter.59 

Det er viktig å sikre at tolken har en har et presist og oppdatert språk for alle felt de brukes 
på. Flere rapporter viser at det fremdeles er vanlig praksis å benytte ikke-kvalifiserte tolker 
innen ulike offentlige sektorer. 

LHBT-kompetanse hos tolker 

LHBT-feltet har erfart at tolker ofte mangler spesifikt ordforråd. Dette er særlig viktig i 
asylintervju, men også når det gjelder å sikre likeverdige offentlige tjenester. Erfaring har 
vist at i mangel av et korrekt språk, er nedverdigende og fornærmende ord blitt benyttet. 
Dette har også vært tilfellet for mindreårige LGBTIQ-personer som har trengt bistand 
fra sosialkontoret/ -tjenesten. Ved å bruke ikke-korrekt vokabular i samtale med de unges 
familier kan mye ødelegges i familierelasjonene. 

Anbefaling
 Ɂ Det må sikres at statsautoriserte tolker opparbeider seg denne kompetansen, og at 

kjønns- og seksualitetsmangfold tematiseres i tolkeutdanningen.

59 Brev fra advokatforeningen v/ menneskerettighetsutvalget til Politiets utlendingsenhet, 29. september 2017. 

URL: https://www.advokatforeningen.no/PageFiles/16499/brev%20til%20politiets%20utlendingsenhet.pdf
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Nasjonale minoriteter: udekket behov for tolk på romsk gjør  
at saker automatisk henlegges 

For den nasjonale minoriteten rom eksisterer det et reelt og udekket behov for nøytrale 
tolker. Gruppa er liten, og det er derfor vanskelig å finne tolker som ikke er, eller oppfattes 
som, part i saken, der alle involverte tilhører folkegruppa, eksempelvis i interne konflikter 
der forhold anmeldes til politiet. Mangel på tolk har ført til at trusselsaker som kunne vært 
ført for retten har blitt henlagt, fordi det uten oversettelse av innholdet i truslene, ikke 
foreligger noen mulighet for at saken kan vinnes. Rom-miljøet i Sverige er større enn det i 
Norge, og å samarbeide med svenske tolker kan være en mulighet, man kan muligens også 
se til andre nord-europeiske land.

Norske rom tilbys sjelden folk i møter med offentlige myndigheter eller tjenester. Det kan 
virke som om det er en generell antakelse på myndighetenes og tjenesteyternes side at siden 
personer fra rom-minoriteten generelt snakker norsk, vil de ha full forståelse for språket og 
alt som sies på møter, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. De er heller ikke informert om 
at de kunne ha rett til tolk.

På grunn av at personer med rom-bakgrunn har en annen kulturell bakgrunn, og at 
voksne rom sjelden har mer enn få års skolegang, vil personer i denne generasjonen ofte 
funksjonelt sett være analfabeter, med begrenset forståelse av profesjonell terminologi, så 
vel som av det offentlige systemet. De vil også ha problemer med å forholde seg til skriftlig 
informasjon. Mange rom-personer sier at å få informasjon presentert muntlig på deres eget 
språk gjør det lettere for dem å forstå hva som forventes av dem, og å presentere sitt eget 
syn.

Anbefaling:
 Ɂ Nasjonale myndigheter må sikre at det finnes gode og adekvate tolketjenester som kan 

fungere, og som oppfattes som rettferdige i folkegruppa.

 Ɂ Offentlige myndigheter og tjenesteytere må ta i betraktning at personer fra rom-
gruppen kan være analabeter, og skaffe til veie tolker i møter

Mangelfull tilgang til tolk for sårbare personer som selger sex 

(Komiteens anbefaling 38) 

Komiteen anbefaler universell tilgang på tolketjenester, for å sikre lik tilgang til offentlige 
tjenester for alle. 

Erfaringer fra helsevesenet og andre institusjoner som er eller kommer i kontakt med 
migranter innen prostitusjon, tilsier at denne gruppen ofte ikke tilbys adekvat tilgang til 
tolk i kritiske og/eller nødssituasjoner. Selv i tilfeller der tolk tilbys, er tilbudet ofte ikke 
tilfredsstillende, da tolken kan bruke et språk som ikke er tilpasset situasjonen eller oppføre 
seg nedlatende overfor klienten basert på hans eller hennes arbeidssituasjon. 

Dette er særlig tilfelle i situasjoner der migranten har lav utdanning, kognitive utfordringer 
og/eller tilhører en minoritet, som for eksempel Roma. Dette er særlig bekymringsfullt da 
de som utsettes for dette også er blant de mest sårbare personene involvert i prostitusjon.
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Tolketjenesten hevder at til tross for lovverk og innstramminger i regelverket rundt bruk 
av tolk de siste årene, er kravet om fullverdig/likeverdig tilgang til offentlige tjenester for 
minoritetsspråklige fremdeles ikke oppfylt.60

Anbefalinger:
 Ɂ For å sikre forsvarlig forvaltningsmessig og rettslig behandling av alle mennesker som 

kommer i kontakt med norske myndigheter, må det sikres at alle har tilgang til en godt 
kvalifisert og uavhengig tolk.

 Ɂ Parten må sørge for å sikre ressurser, rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av 
tolk, slik at tolketjenesten er forsvarlig og sikrer den enkelte i å ivareta sine rettigheter 
på best mulig måte.

 Ɂ Dersom kvalifisert tolk ikke er tilgjengelig, må møter og avgjørelser tas når tolk 
er skaffet til veie. Å ikke sørge for at en person forstår eller ikke blir forstått i 
situasjoner, hvor myndighetsutøvelse skjer, er brudd på kontradiksjon og generelle 
menneskerettigheter. 

 Ɂ Når det gjelder tolketjenester for nasjonale minoriteter, må nasjonale myndigheter sikre 
at det finnes gode og adekvate tolketjenester som kan fungere, og som oppfattes som 
rettferdige i folkegruppa.

Anbefaling 40: Rett til barnehage og videregående opplæring uavhengig av opphold

I statens rapport refereres det til hvordan retten til utdanning bør være, og i mindre grad til 
hvordan den er eller praktiseres. Komiteen gir i sin kommentar uttrykk for at alle barn og 
unge som oppholder seg i Norge burde få tilgang til utdanning, men slik er det ikke.

Utdanningsdirektoratet har gjennomført kartlegginger av skoletilbudet som gis til 
nyankomne.61 Det er tydelige mangler i regeloppfølgingen, hvilket betyr at mange barn og 
unge venter lenge på å få et fullverdig opplæringstilbud. Redd barna Norge fant gjennom 
dybdeintervjuer med barn og unge at verken omfang eller lærerkvalifikasjoner svarte til de 
rettighetene også nyankomne barn og unge har etter opplæringslovens § 2-1.62 

Parten omtaler behov for kompetanse i lærergruppene for å imøtekomme opplæringsbehov 
blant minoritetsspråklige barn, unge og voksne.63 Det vises til at «Kompetanse for mangfold 
2013–2017» og videreutdanningstilbud i andrespråkspedagogikk. 

Søkertallene fra Kompetanse for kvalitet viser at 256 søkere har fått innvilget søknader 
om videreutdanning i andrespråkspedagogikk. 174 har fått avslag på sine søknader. 
Innvilgelsesprosenten er knapt 60 prosent. Dette er lavere enn innvilgelsesprosenten for 
flere andre fag. Samtlige avslag er gjort av skoleeier, dvs. at Utdanningsdirektoratet har 

60 Tolketjenesten AS (2018) Lovreguleringen. URL: https://tolke-tjenesten.no/Lovreguleringen

61 Utdanningsdirektoratet (2016?) Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport 

til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/

forskningsrapporter/rapport-4--sporring_ny-presisering-ferdig.pdf

62 Kristin Sommerseth/Redd Barna (2016) Barna som kom under flyktningkrien forteller (om rapporten Hear it from 

the Children) URL: https://www.reddbarna.no/nyheter/barna-som-kom-under-flyktningkrisen-forteller

63 Statens 23./24. rapport til komiteen, s 12.
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godkjent alle søknadene i sin «runde», noe som igjen betyr at det hadde vært kapasitet til å 
ta opp flere studenter på dette tilbudet. 

Antakeligvis har skoleeier avslått for å gi plass til at flere lærere får ta videreutdanning 
i norsk, matematikk og engelsk, jf. kompetansekravene. Det totale antallet innvilgede 
søknader for skoleåret 2018/19 er 7207.

Rett til barnehage for barn i asylmottak 

(Anbefaling 39–40 om lik rett til utdannelse) 

Komiteen uttrykker bekymring over at ikke alle barn som bor i asylmottak har rett til plass 
i barnehage. I 2016 ble det innført at kommunene kan tilby gratis kjernetid i barnehage for 
2- og 3-åringene som har fått innvilget opphold, men som fortsatt bor i asylmottak. Likevel 
er det fortsatt mange barn i asylmottak som ikke får gå i barnehage. 

Siden retten til barnehageplass er å regne som en universell rett i Norge, må retten 
til barnehageplass gjøres uavhengig av oppholdsstatus, på samme måte som retten til 
grunnopplæring i skolen er det.

Anbefaling:
 Ɂ Retten til barnehageplass må gjelde for alle barn, og den må gjelde uavhengig av barn 

eller foreldres oppholdsstatus.

Rett til videregående utdanning – uavhengig av oppholdsstatus

(Komiteens anbefaling 40) 

Komiteen anbefaler her at norske myndigheter endrer lovverket, slik at alle barn får lik rett 
til videregående opplæring, uavhengig av oppholdsstatus.

Retten til videregående opplæring er avhengig av lovlig opphold i Norge, jf. opplærings-
lovens § 3-1.64 Det betyr at enslige mindreårige flyktninger (EMA) mellom 16 og 18 år, som 
ikke kan returnere til hjemlandet, og som på grunn av Dublin-avtalen eller annet ikke har 
rett til opphold i Norge, heller ikke får rett til å gå på skolen inntil de må returnere. 

Dette kan anses å være brudd på ikke-diskrimineringsartikkelen i barnekonvensjonen 
(Art 2),65 siden videregående opplæring etter norske forhold er en basal rettighet, så vil 
denne retten også måtte omfatte ungdom uten oppholdsstatus.

64 Lovdata (2018) Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova) URL: https://lovdata.no/

dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_14#%C2%A712-4

65 Barneombudet (2018) Hele Barnekonvensjonen. URL: http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/

hele-barnekonvensjonen/, Karl Harald Søvig utredet barn og unges rettigheter etter barnekonvensjonen på 

oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet i 2009: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i 

møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Blant annet ble retten til videregående opplæring drøftet med 

hensyn til artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering.
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I statspartens rapport vises det til gjentatte spørringer til kommunene og fylkeskommunene 
for å kartlegge opplæringssituasjonen for barn i alderen 16–18 år, som oppholdt seg på 
mottak.66 Selv om resultatene bedret seg gjennom de fire spørringene,67 så var svarene 
likevel nedslående. Det manglet kompetanse når det gjaldt regler og regelforståelse, og det 
manglet samhandling mellom grunn- og videregående skoler. Det tok derfor lang tid før 
asylsøkende barn og ungdommene fikk tilbud om opplæring og kvaliteten og omfanget på 
denne sprikte.

Disse nedslående resultatene var antakeligvis også grunnen til at Utdanningsdirektoratet 
gjennomførte fylkesvise kurs i 2016 for skoleledere, lærere og andre som arbeider med 
opplæring av barn og unge asylsøkere og flyktninger, kalt «Inkludering og opplæring av 
flyktninger».68 Likevel var Utdanningsforbundets erfaringer etter deltakelse på én av 
disse samlingene at utbyttet var begrenset, informasjonen var godt kjent for både fagfolk, 
skolefolk, administrative deltakere på kommunalt nivå og organisasjonsrepresentanter.

Anbefalinger:
 Ɂ Statsparten må i større grad bruke bærekraftmålene om utdanning som rettesnor for 

hvordan Norge tilbyr utdanning. 

 Ɂ En organisert hverdag med meningsfullt innhold vil bidra til håp og livsmestring, slik 
barnehage og skole kan gi. Utdanningsretten burde derfor gjelde alle som oppholder seg 
i Norge. En slik praktisering ville ha imøtekommet komiteens bekymring, samt svart opp 
komiteens generelle kommentar fra 2005 om forståelsen av denne rettigheten.

 Ɂ Statsparten må tilstå alle ungdommer, uavhengig av oppholdsstatus samme rett til 
utdanning som alle andre barn og unge i Norge. Dette må gjelde både kvalitet, omfang 
og grunnskole- og videregående opplæring

 Ɂ Statsparten må endre opplæringslovens § 3-1, 12. ledd, slik at den blir i 
overensstemmelse med barnekonvensjonen og slik at dermed retten til videregående 
opplæring ikke gjøres avhengig av oppholdsstatus.

 Ɂ FNs barnekonvensjon gir alle barn rett til utdanning, men også til hvile, lek og sikkerhet. 
Barnehagen kan gi de små nyankomne barna normalitet i form av rutiner og trygghet. 

66 Statens 23./24. rapport til komiteen, s 13.

67 Utdanningsdirektoratet (2016) Kartlegging av kommuners tilbud om opplæring til asylsøkerbarn (6 til 15 år) i 

mottak/akuttmottak eller omsorgssenter – en pilot. URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/

forskningsrapporter/kartlegging-av-kommuners-tilbud-om-opplaring-til-asylsokerbarn.pdf,  

Utdanningsdirektoratet (2016) Kartlegging av kommuners og fylkeskommuners tilbud om opplæring til 

asylsøkerbarn (6 til 18 år) URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/flyktninger/rapport-til-kd-

12.04.2016-skoletilbud-asylsokerbarn-2.pdf,  

Utdanningsdirektoratet (2016?) Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport 

til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/

forskningsrapporter/rapport-4--sporring_ny-presisering-ferdig.pdf

68 Utdanningsdirektoratet (2016) Kartlegging av kommuners og fylkeskommuners tilbud om opplæring til 

asylsøkerbarn (6 til 18 år). URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/flyktninger/rapport-til-kd-

12.04.2016-skoletilbud-asylsokerbarn-2.pdf,  

Utdanningsdirektoratet (2016?) Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport 

til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/

forskningsrapporter/rapport-4--sporring_ny-presisering-ferdig.pdf
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Jo tidligere de kommer inn i vante og trygge omgivelser, desto bedre blir situasjonen for 
dem og for foreldrene. Det er derfor viktig at alle barn, så raskt som mulig etter ankomst 
til Norge, får et barnehagetilbud uavhengig av oppholdsstatus. Det må sikres at dette 
barnehagetilbudet har et omfang og en kvalitet, som imøtekommer disse barnas særlige 
behov. 

 Ɂ Statsparten må sikre at føringene som legges nasjonalt for etter- og videreutdanning 
for lærerpersonalet i andrespråkspedagogikk, må forplikte lokale arbeidsgivere. 
Administrativt personale i kommuner og fylkeskommuner må skoleres bedre i lover og 
regler.

 Ɂ Tilgang på ekstraundervisning, oppfølging og rådgivning, samt morsmålsundervisning, 
er blant temaene norske myndigheter bør vie oppmerksomhet. Det er relativt sett flere 
ungdommer med innvandrerbakgrunn som dropper ut av skolen uten å fullføre.69 

Anbefaling 42: Oppfølging av Durban-konferansen – handlingsplan mot rasisme 

(Anbefaling 42, erklæring og handlingsprogram fra Durbankonferansen, statens rapport 
para 222)

Statens rapport fremhever regjeringens strategi mot hatefulle ytringer, og regjeringens 
handlingsplan mot antisemittisme.

Vi vil rette komitéens oppmerksomhet mot et enstemmig Stortingsvedtak den 10. april 
201870 om at det skal utarbeides en ny handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs 
diskriminering, etter et forslag reist av opposisjonspartiet Senterpartiet. 

Anbefalinger:
 Ɂ Arbeidet med utarbeidelse av handlingsplan mot rasisme må igangsettes snarest. 

 Ɂ Grupper som er utsatt for rasistisk diskriminering må representeres i dette arbeidet, og 
vi oppfordrer til systematisk og god involvering fra sivilsamfunnets side.

Anbefaling 43: Det internasjonale tiåret for personer med afrikansk bakgrunn 

(Anbefaling 43, statens rapport 223)

Staten har ikke tatt initiativ til tiltak vedrørende ti-året for mennesker av afrikansk 
opprinnelse, og har heller ikke planer om det. Sivilsamfunnet representert ved OMOD har 
sammen med flere aktører i den afrikanske diasporaen tatt initiativ til å igangsette flere 
prosjekter de siste 2 årene knyttet til ti-årets temaer, anerkjennelse, rettferd og utvikling, 
både i Norge og internasjonalt.

69 SSB (2017) Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? URL: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-

og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen

70 Stortinget (2018) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene 

Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om å utarbeide og iverksette en 

handlingsplan mot rasisme og diskriminering. URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/

Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-210s/?all=true
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Slik har staten fremover en mulighet til å ha dialog med sivilsamfunnet og bidra til å støtte 
opp under arbeidet som er iverksatt, og styrke det 

Anbefaling:
 Ɂ Staten iverksetter og gjennomfører et egnet program for tiltak og politikk slik anbefalt 

av CERD under pkt. 43 i forbindelse med 21. og 22. periodisk rapport 28. August 2015. 
Dette i dialog med sivilsamfunnet. 

Anbefaling 44: Konsultasjon med organisasjoner i det sivile samfunnet

Det gis støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet til utarbeidelse av felles rapport 
fra sivilsamfunnet, noe som gjør det mulig for Antirasistisk Senter å ta på seg oppgaven å 
koordinere og utarbeide denne felles rapporten til Rasediskrimineringskomitéen.

Organisasjoner inviteres til å kommentere på utredninger og lovforslag. De siste 
regjeringsperiodene har imidlertid vært kjennetegnet ved mange lovendringer på dette 
området, og korte høringsfrister. Dette gjør det vanskelig for sivilsamfunnet å kunne delta 
på fruktbart vis. 

Vi vil også trekke fram at Likestillingsombudet inviterer til regelmessige møter 
i et brukerutvalg som består av et bredt spekter av organisasjoner, samt andre 
samarbeidsgrupper. Dette er viktige plattformer for utveksling av informasjon og kunnskap 
i forhold til høringsprosesser og viktige likestillings- og diskrimineringstema.
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III informasjon relatert til artikkel 1 til 7

ARTIKKEL 1: Definisjon av rasisme

Ny likestillings- og diskrimineringslov: definisjon av diskriminering er svekket.

(Norges rapport pkt. 4, samt kommentar til anbefaling 10 i vår rapport)

Vi vil gjerne rette komitéens oppmerksomhet mot endring i definisjonen av diskriminering 
i ny Diskriminerings- og likestillingslov, da vi mener at endring i lovtekstens definisjon av 
diskriminering innebærer en svekkelse.

I statens rapport står det at «The rules contained in the Ethnicity Anti-Discrimination Act 
have by and large been retained.» 

Det er særlig to anliggende vi ønsker å rette komitéens oppmerksomhet mot; formål eller 
virkning, og handlinger og unnlatelser.

I merknadene til lovbestemmelsene presiseres det at «Det kreves ikke diskriminerende 
hensikt» og «Bestemmelsen omfatter både handlinger og unnlatelser». Dette kan ikke leses 
ut fra loven alene.

Diskrimineringsloven av 2005 definerer diskriminering slik:

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som 
formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første 
ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en 
tilsvarende situasjon.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål 
eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir 
behandlet dårligere enn andre blir i en tilsvarende situasjon på grunn av forhold som 
er nevnt i § 6 første ledd.

Ny, felles diskrimineringslov av 2018 definerer direkte diskriminering slik (§ 7): 

Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre 
blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon på grunn av forhold 
som er nevnt i § 6 første ledd.

I Rasediskrimineringskonvensjonens defineres diskriminering som «forskjellsbehandling.... 
hvis formål eller virkning... er å oppheve eller begrense anerkjennelse (av 
menneskerettigheter)». Samme definisjoner anvendes i samtlige FN-konvensjoner mot 
diskriminering, og var anvendt i alle de norske diskriminerings- og likestillingslovene som 
ble erstattet av felles lov som trådte i kraft i 2018.

Utelatelsen av formuleringen «formål eller virkning» i lovteksten er uheldig. En må 
lese merknadene for å forstå at en handling med diskriminerende virkning rammes, 
selv om motivet er skjult, eller utøver benekter intensjon (noe som ikke er uvanlig når 
diskrimineringssaker reises).
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Selv om det i merknadene til de enkelte lovbestemmelsene presiseres det at «Det kreves 
ikke diskriminerende hensikt» og «Bestemmelsen omfatter både handlinger og unnlatelser», 
kan dette ikke leses fra lovteksten alene.

Likeledes mener vi at det er viktig for forståelsen av hva loven rammer, at lovteksten også 
presiserer at unnlatelse til handling rammes, at det gjelder direkte forskjellsbehandling på 
samme måte som indirekte.

Den uttrykte intensjonen med lovendringen, at «Det skal være lett for den enkelte å se 
hvilken beskyttelse man har mot å bli diskriminert. I tillegg skal det være lett å se hvilken 
plikt man har til ikke å diskriminere.»,71 innfris ikke. Den foreslåtte lovteksten gjør det 
vanskeligere å se hva loven beskytter mot.

Anbefalinger:
 Ɂ Den nye ordlyden gir en dårligere og mindre presis beskrivelse av direkte 

forskjellsbehandling, og bør presiseres.

 Ɂ Definisjonen av direkte diskriminering i diskrimineringsloven gjeldende fra 1. januar 
2018 endres til: 
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning 
at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre 
blir i en tilsvarende situasjon på grunn av forhold som er nevnt i § 6 første ledd.

 Ɂ Det bør presiseres av unnlatelse til handling straffes.

ARTIKKEL 5: Forby og avskaffe enhver form for rasediskriminering, sikre likhet for loven

Artikkel 5 a: Sikre enhver retten til lik behandling for domstolene og alle andre organer som 
håndhever lov og rett

Etnisk profilering

(Konvensjonens artikkel 5 a, anbefaling fra FNs Menneskerettighetskomité til Norges 
ang. sivile og politiske rettigheter, og CERDs generelle anbefaling XXI.) 

FNs Menneskerettighetskomité anbefaler staten å «revidere innvandringslovgivningen 
for å forsikre at loven klart forbyr etnisk profilering utøvd av politiet, og hindrer 
forskjellsbehandling på grunnlag av fysisk utseende, hudfarge eller etnisk eller nasjonal 
opprinnelse. Staten må fortsette å gi alt lovhåndhevende personell skolering med hensikt på 
en effektiv måte å hindre etnisk profilering».72

71 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015) Høringsnotat om felles likestillings- og 

diskrimineringslov av 19.10.2015 (kapittel 1 Høringsnotatets innhold) URL: https://www.regjeringen.no/no/

dokumenter/horing---forslag-til-felles-likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/

72 Human rights committee: Concluding observations on the 7th periodic report of Norway. http://tbinternet.

ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7503&Lang=en
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Opplevelser av «tilfeldige» kontroller utført av politiet – konkrete erfaringer

(Artikkel 5 a)

I Norge er tilliten mellom befolkningen og lovens håndhevere generelt høy. Innvandrer-
befolkningen har lavere tillit til politiet enn resten av befolkningen, og mye tyder på at 
negative erfaringer med etnisk profilering, at personer og ungdom med utenlandsk utseende 
blir oftere utsatt for «stopp-og-sjekk» rutiner enn den øvrige befolkningen, påvirker graden 
av tillit. Utover å ha veldig lav suksessrate (kun 13 % av de som blir sjekket, blir pågrepet. Av 
disse blir 80 % sendt ut av landet. 15 % er norske statsborgere) bidrar etnisk profilering til 
økende mistillit. 

En rapport utarbeidet av Antirasistisk Senter på basis av en undersøkelse der 500 
ungdommer besvarte spørreskjema og 25 ble dybdeintervjuet, kommer det fram at 
12–13 % av unge som enten er født i utlandet, eller har en eller to foreldre født i utlandet, 
regelmessig opplever å bli utsatt for «tilfeldig kontroll» av politiet og opplever dette som 
stigmatiserende og belastende.73

En rapport utarbeidet av Antirasistisk Senter på basis av en undersøkelse der 500 
ungdommer besvarte spørreskjema og 25 ble dybdeintervjuet, kommer det fram at 
12–13 % av unge som enten er født i utlandet, eller har en eller to foreldre født i utlandet, 
regelmessig opplever å bli utsatt for «tilfeldig kontroll» av politiet og opplever dette som 
stigmatiserende og belastende. 

Antirasistisk Senters rådgivningstjeneste mot diskriminering og OMOD har også jevnlig 
mottatt klager fra personer som oppfatter seg urettmessig kontrollert av politiet.. Slike 
opplevelser svekker tilliten til politiet, og til samfunnet generelt. 

Eksempel 1:
En student (22) ved Universitetet i Oslo har måttet bevise at han er norsk over 30 ganger 
de siste årene. Han er oppvokst i Norge med familiebakgrunn fra Afghanistan, og har ingen 
kriminell bakgrunn. Til TV2 uttrykker politimesteren i Oslo at han er bekymret for at de 
omfattende kontrollene i hovedstaden kan føre til radikalisering.74

Eksempel 2: 
En ung mann, tanzaniansk statsborger, ble stoppet på Oslos hovedgate, Karl Johan, og 
avkrevd legitimasjon. Han etterkom ønsket men politiet tok han likevel i armen og førte han 
bort til en politibil, fordi de mente det var noe galt med identitetsbeviset. Mannen hadde 
blitt utsatt for lignende tilfeldig kontroll 4 ganger i løpet av kort tid, og leverte derfor en 
klage til politiets særskilte etterforskningsorgan.

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter at det i perioden 15.11.17–29.05.18 er registrert 
3 kontroller på vedkommende, men kan ikke utelukke at det har forekommet flere. To er 
utført av PU i forbindelse med utlendingskontroll. I svaret skriver de at «det kan foretas 
kontroll av antatte utenlandske statsborgere der formålet med kontrollen er å håndheve 
bestemmelsene om utlendingers opphold i riket, for å kontrollere identitet og status – når 

73 Maria Wasvik (2017) Jeg vil ikke leke med deg fordi du er brun – en rapport om rasisme opplevd av ungdom.  

URL: https://antirasistisk.no/rapport-rasisme-opplevd-ungdom/

74 https://www.tv2.no/a/8298886/
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tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll». Den siste kontrollen ble gjennomført på 
Oslos hovedgate, Karl Johan, på ettermiddagen, da han var på vei hjem fra jobb. Det er 
vanskelig å se at tid og sted her skulle gi spesiell grunn til kontroll.

Sak 3:
Grorud McDonalds, der politiet foretar en kontroll, med begrunnelse at de hadde konkrete 
opplysninger om at kriminelle var i området. I den forbindelse blir flere av kafeens gjester 
kontrollert, og to unge med afrikansk utseende blir tatt inn på toalettet for kontroll, og 
deretter stilt opp mot en vegg ute i kafeen og fotografert, i alles påsyn.75 Politiet foretok her 
kontroll på grunnlag av etterretning, men kontrollerte flere enn de hadde spesifikk mistanke 
mot, og prosedyren var unødvendig ydmykende. 
 

Politiske måltall for utvisning fremmer etnisk profilering 
(Artikkel 5 a)

Etter mange års etterlysning av statistikk over kontroll ble tall for første gang publisert i 
2016. Dette for Politiets Utlendingsenhet (PU) i bladet Politiforum. Her går det frem at ca 
13 % av de som ble sjekket ble pågrepet. Av disse ca 13 % ble ca 80 % sendt ut av landet.76 
Det året skulle 9.000 mennesker sendes ut av landet, med andre ord måtte ca 90.000 
mennesker kontrolleres for å nå måltallet ifølge PU`s egen statistikk.

Det er i kontrollen av de resterende ca 80.000 at etnisk profilering skjer, og det er her 
myndighetene trenger mer kunnskap om deres virksomhet og tilbakemelding fra de 
kontrollerte. Noe som vil kunne skape grunnlag for mer målrettet arbeid, mao færre 
kontroller, økt treffsikkerhet og bedre relasjoner med innvandrerbefolkningen. I tillegg 
kommer politidistriktenes kontrollvirksomhet.

Mye tyder på at regjeringens måltall for utvisning av utlendinger uten lovlig opphold er en 
sterk driver for denne praksisen, særlig når det gjelder Politiets utlendingsenhet, selv om 
den også brukes politistyrken for øvrig. Personer som opplever å bli kontrollert på basis 
av utseende, er gjerne ungdommer, og særlig unge menn, med bakgrunn fra Afghanistan, 
Midt-Østen, Nord- og Øst-Afrika, som mistenkes å være papirløse, asylsøkere med avslag 
eller kriminelle, samt kvinner med Vest-afrikansk bakgrunn, som mistenkes for å være 
prostituerte.

Måltall for utvisninger ble i 2016 økt, med begrunnelse i det høye tallet asylsøkere som 
hadde kommet i 2015. Selv om antall asylsøkere sank til en brøkdel i 2016 og 2017[1],77 er 
høye måltall opprettholdt. Det er sannsynlig at høye måltall fører til en for lav sensitivitet i 
forhold til etnisk profilering. Krav om oppfyllelse av høye måltall har konsekvensene når det 
gjelder politiets prioriteringer. Leder for Norges Politilederlag, Geir Krogh, uttalte 20. april 
2017 følgende: 

75 https://www.dagbladet.no/kultur/raser-etter-ransaking-og-fotografering---ydmyker-guttene/69408262

76 https://www.politiforum.no/filer/PDF_av_bladet/2016/PF0816_001_056.pdf

77 https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/innsikt/statistikk-om-innvandring/id2339904/
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«Så sterkt fokus på utsendelser og å oppnå høye måltall kan oppleves som en 
dreining vekk fra politiets andre oppgaver, fra narkotika, vinningsforbrytelser, 
trafikkovervåkning, ønske om synlighet etc. Alt dette vil bli påvirket av presset på å 
sende ut flest mulig».78

En positiv utvikling har vært at Oslopolitiet har utarbeidet et 3-timers kurs i hvordan utføre 
tilfeldige kontroller på en ikke-diskriminerende måte, som alt operasjonelt personell skal 
gjennomgå.

Anbefalinger:
 Ɂ Kurset som Oslopolitiet har utviklet i hvordan gjennomføre ikke-diskriminerende 

politikontroller bør innføres i politiutdanningen, og det bør sørges for at det 
gjennomføres obligatoriske kurs for alt operasjonelt personell i hele landet.

 Ɂ Klager over kontroll utført på en diskriminerende måte, og svarene gitt til klager, bør 
registreres på en slik måte at de kan undersøkes og analyseres, og slik brukes til å endre 
praksis i ikke-diskriminerende retning.

 Ɂ Bruken av etnisk profilering som verktøy må registreres, og effekten på dem som stanses 
på denne måten må undersøkes.

Etnisk profilering ved underlivskontroll

(Artikkel 5 a)

Etnisk profilering forekommer også i forbindelse med underlivskontroller av unge 
jenter ved mistanke om kvinnelig omskjæring. Kvinnelig omskjæring har hatt høy 
politisk prioritert. Dessverre ser man at arbeidet ikke synes å være godt nok fundert i 
faktiske forhold og konkret kunnskap, men snarere antakelser. FAFO formulerer det slik 
i sin rapport Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet 
(2014): «Tiltakene mot kjønnslemlestelse har på sin side vært dimensjonert ut fra en 
antakelse om at omfanget kunne være stort, og at avskrekking og kontroll er nødvendig. 
Forskningen tyder imidlertid på at kjønnslemlestelse er lite utbredt i Norge.»

Dette bekreftes også av medisinsk personell som kontrollerer barna, jf artikkel fra 
28.06.2016:

«De siste ti årene har norske sykehus undersøkt minst 152 jenter, etter at politiet, 
barnevernet eller sykehuset har fått bekymringsmeldinger. Det viser tall NRK har 
hentet inn fra sykehusene her i landet. Om lag 30 barn var kjønnslemlestet før 
familien flyttet til Norge, men ingen barn er lemlestet etter at de kom til Norge. For 
ett barn har det vært umulig å avgjøre.

– Grunnlaget for å gjennomføre disse undersøkelsen ofte er litt for tynt. Ofte er 
det barnehagepersonell som er flinke til å passe barn, men som ikke vet hvordan 
lemlestelse ser ut, sier overlege ved Barnehageavdelingen på Haukeland sykehus, 

78 https://www.politilederen.no/nyheter/1682-ukritisk-bruk-av-maltall-kan-skade-politiet
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Claus Møller. Han har undersøkt barn for kjønnslemlestelse i 20 år, og mener 
unødvendig mange barn blir undersøkt.»79

OMOD bistår nå en familie i Bergen med klage til diskrimineringsnemnda med klagesak 
fordi deres datter innen fylte fire år har blitt underlivskontrollert to ganger for mistanke 
om omskjæring. Begge kontroller viste at datteren ikke var omskåret. Grunnlaget for 
norsk fokus er tall for land i Afrika. Erfaringene viser at det er behov for å basere tiltak i 
Norge på norske forhold, og ikke på forhold i land i Afrika. Norge har tross alt hatt 17 år 
med handlingsplaner, prosjekter, tiltak, betydelig ressursbruk, forskning, evalueringer, 
kampanjer, involvering av sivilsamfunnet gjennom prosjekter, konferanser og seminarer på 
feltet.

Anbefaling
 Ɂ Kunnskapsutvikling om norske forhold vedrørende kvinnelig omskjæring slik at dette 

kan danne grunnlaget for arbeidet i Norge, særlig med hensyn til kontrollarbeidet for å 
forhindre etnisk profilering av unge jenters underliv.

Meddommer med anti-innvandrer og antimuslimske holdninger 

(Konvensjonens artikkel 5 a, uttalelse fra rasediskrimineringskomitéen i sak nr 3/1991 
under konvensjonens art. 14 mot Norge.)80

§ 70 i domstolsloven stadfester at en meddommer må være «personlig egnet». Hvis ikke, 
skal personen ikke velges, eller slettes fra meddommerutvalget.81

I en dom fra 2015 (LB-2015-158669-2) vurderte Borgarting Lagmannsrett kompetansen til en 
meddommer med dokumenterte, sterke fordommer mot innvandrere og spesielt muslimer. 
150 sider med innlegg fra meddommerens Facebook-side ble lagt fram for retten. Dette 
omfattet et stort antall utsagn av xenofobisk og muslimhatende karakter, og inneholdt både 
kommentarer skrevet av meddommeren selv og lenker til artikler av samme type fra høyre-
radikale og høyreekstreme nettsider. Meddommeren har ofte postet en rekke slike innlegg 
per dag. Her uttrykker hun bl.a. at hun anser at islam bør forbys i Norge, og at personer som 
ikke støtter det høyrepopulistiske partiet Fremskrittspartiet, bør straffes for sin manglende 
støtte. Selv om hun har synspunkter som klart går imot noen av de mest grunnleggende 
menneskerettighetene til innvandrere generelt, og muslimer spesielt, har denne personen 
sittet som meddommer i en årrekke.

Retten fant det bevist at hun var «sterkt innvandringskritisk» og «forutinntatt i spørsmål 
som gjelder innvandrere, og da i særdeleshet muslimer». Retten konkluderte imidlertid 
med at dommeren ikke kunne utelukkes fra retten og plikten til å være meddommer 
basert på dokumentasjonen som ble presentert. Gitt den grunnleggende betydningen 
av ytringsfriheten, anså retten at for å bli slettet fra meddommerutvalget, er det en 
forutsetning at de hatefulle eller diskriminerende ytringene er i strid med straffelovens 
§ 185. Siden vedkommende ikke var dømt for slike rettsstridige ytringer, fant retten ikke at 

79 https://www.nrk.no/norge/_-undersoker-unodvendig-mange-for-kjonnslemlestelse-1.13018028

80 United Nation Human Rights Office of the High Commissionary (2012) Selected decisions of the committee 

on the elimination of racial discrimination, Communication No. 3/1991, URL: https://www.ohchr.org/

Documents/Publications/CERDSelectedDecisionsVolume1.pdf 

81 Lovdata (2018) Lov om domstolene (Domstolloven) URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
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hun kunne slettes. Det særegne ved hennes rolle som meddommer og behovet for tillit til 
domstolene, ble ikke vurdert.

Denne avgjørelsen legger en problematisk høy terskel for å finne en person uegnet til å virke 
som meddommer, siden terskelen for å bli dømt etter straffelovens § 185 er svært høy. De 
fleste domfellelser vi er kjent med, har et voldelig meningsinnhold (et ønske om å drepe 
eller på annet vis skade en person/personer med minoritetsbakgrunn). Andre former for 
rasistisk tale vil i (langt) mindre grad føre til brudd på § 185. Dermed vil en dommer med en 
bevist rasistisk holdning kunne anses å være egnet etter denne standarden.

Lagmannsretten uttrykte at hennes negative holdninger mot innvandrere kunne være 
grunnlag for å fjerne henne fra enkeltsaker der innvandrere/muslimer er involvert. Dette 
overfører ansvaret for å bevise meddommers forutinntatthet til advokaten i hver enkelt 
sak, noe som vil gi varierende resultater. Dette vil også kreve at hver advokat må være klar 
over hennes forutinntatthet, noe som med stor sannsynlighet ikke vil være tilfelle. Således 
har hun, så langt vi vet, fortsatt å opptre som meddommer, også i saker som involverer 
innvandrere.

Rasediskrimineringskomitéen kom i 1991 med uttalelse mot Norge i lignende sak (nr 
3/1991) under konvensjonens art. 14. Denne er fra Lagmannsretten, der to meddommere 
ble overhørt mens de kom med nedsettende kommentarer om tiltalte, som var norsk 
statsborger og tamil med bakgrunn fra Mauritius, dømt for narkotikasmugling. Komitéen 
skriver at selv om de ikke kan konkludere på basis av foreliggende informasjon om at brudd 
på konvensjonen har forekommet, kommer den dog med en anbefaling til statsparten 
om at all mulig bestrebelse må gjøres for å «forhindre at en hvilken som helst form for 
rasistisk forutinntatthet spiller en rolle i juridiske prosesser, på en slik måte at dette 
påvirker rettsvesenet negativt». Følgelig anbefaler komiteen at statsparten i straffesaker 
som denne retter oppmerksomhet mot juryens upartiskhet, i tråd med prinsippene under 
konvensjonens artikkel 5 (a).

Anbefaling: 
 Ɂ Vi ber på bakgrunn av dette komiteen å klargjøre standard for nøytralitet som må gjelde 

for dommere så vel som meddommere, for at norsk rettspraksis på dette området skal 
være i overensstemmelse med ICERD.

Diskriminering av utenlandske innsatte i norske fengsler 

(Artikkel 5 a)

Hele 34 prosent av innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere.82 Dette kan ifølge 
General recommendation 31 være en indikator på rasediskriminering i seg selv. 

Jussbuss erfarer også at utenlandske fanger får dårligere tilbud i fengsel enn norske fanger. 
Dette gjør deres soningshverdag og rehabilitering dårligere. Komiteen har i 2005 uttrykkelig 
presisert at konvensjonen pålegger stater en plikt til å garantere personer som hører til 
raseminoriterer og etniske minoriteter, spesielt utenlandske statsborgere, alle rettigheter 

82 Kriminalomsorgen (2017) Kriminalomsorgens årsstatistikk 2016. URL: http://www.kriminalomsorgen.no/

getfile.php/3901470.823.edexesqyab/Kriminalomsorgens+a%CC%8Arsstatistikk+2016+-+ferdig+versjon.pdf
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som tilkommer fanger etter relevant internasjonal rett.83 Likevel opplever utenlandske 
innsatte diskriminering i norske fengsler.

Retten til religionsutøvelse og respekt for egen kultur84

(Artikkel 5 a)

Jussbuss ser med bekymring på forskjellen mellom medlemmer av Den norske kirke 
og religiøse minoriteters respektive reelle tilgang til religionsutøvelse. Det fremgår av 
rundskriv G-3/200985 at Kriminalomsorgen skal sørge for at innsatte gis mulighet til å utøve 
religion og livssyn i tråd med straffegjennomføringsloven § 23. Samarbeid med trossamfunn 
skal initieres og følges opp av Kriminalomsorgen.

Jussbuss har gjennom sin saksbehandling sett at det reelle tilbudet om utøvelse av tro 
for fanger som er religiøse minoriteter er mindreverdig sammenlignet med tilbudet til 
medlemmer av Den norske kirke. Dette til tross for at store deler av fengselsbefolkningen 
tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke. Støtte til besøk av religiøst personell 
kommer direkte fra trossamfunnene selv, ikke fra Kriminalomsorgen. Mindre trossamfunn 
finnes ofte ikke i like stor grad på landsbasis som Den norske kirke, og de har ofte ikke 
i like stor grad ressurser til å betale en prest eller annen religiøs leder for både å ta den 
omfattende kursing som kreves for å få tilgang til isolasjonsavdelinger i fengselet og til å 
reise rundt omkring i landet for å besøke fengsler. 
 

Eksempel: Praksis i Skien fengsel
I Skien fengsel har en fengselsprest fra Den norske kirken gjennomgått omfattende kursing, 
og med det hatt tilgang til isolasjonsavdelingen i fengselet. Hun har en 50 % stilling og et 
fast tilbud til innsatte hver uke. Til forskjell kommer imamen bare på besøk annenhver 
uke, og vi har fått opplyst av fengselet at han jobber frivillig. Når imamen er syk, er det 
ingen vikar som kan overta hans plass. I tillegg har han ikke hatt mulighet til å ta kursene 
på grunn av tid og ressursmangel. Dette betyr at muslimske fanger som sitter på isolasjon 
ikke har tilgang til samtale med imam, mens kristne fanger har tilgang til samtaler med 
fengselspresten. 
 

Jussbuss ønsker at det opprettes statlig finansierte stillinger for religiøse forstandere fra 
andre trossamfunn enn Den norske kirke, slik at også religiøse minoriteter får et verdig 
tilbud om religionsutøvelse under soning. Dette er i tråd med anbefalingen fra flertallet 
i NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn,86 men disse anbefalingene har ikke senere blitt 

83 General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and 

functioning of the criminal justice system, sixty-fifth session (2005), avsnitt 38(a).

84 Se General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and 

functioning of the criminal justice system punkt III B avsnitt d og E avsnitt a.

85 Justis- og politidepartementet, Kultur- og kirkedepartementet (2009) Samarbeid om tros- og 

livssynstjenester i fengsel. URL: http://www.kriminalomsorgen.no/getfile.php/2050069.823.uexfbxpcbp/

Samarbeid+om+tros-+og+livssynstjenester.pdf

86 Regjeringen (2013) NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn s. 171, URL: https://www.regjeringen.no/

contentassets/eecd71cd8f2a4d8aabdf5a7742e96b4d/no/pdfs/nou201320130001000dddpdfs.pdf
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fulgt opp.87 Soningsforholdene gjør det nødvendig at staten tar ansvar for å tilby tros- og 
livssynstjenester.

Anbefaling:
 Ɂ Opprette statlig finansierte stillinger for livssynsveiledere.

Soningsforhold, plikter og rettigheter under soning 

(Konvensjonens artikkel 5 a, komiteens anbefaling 37)

CERD artikkel 5a forplikter staten til å sikre lik behandling for domstolene og alle andre 
organer som håndhever lov og rett. tilgang på offentlige tjenester, uavhengig av individuelle 
forutsetninger som språk. 

Komiteen har i avsnitt 37 anbefalt at Norge sikrer tolketjeneste/kvalifisert oversettelse, og 
unngår bruk av nærstående og andre til slike tjenester. Komiteen anbefaler videre å innføre 
lovregler som garanterer alle lik tilgang til offentlige tjenester.

Straffegjennomføringsloven skiller ikke mellom innsatte av ulike opphav, verken rase, språk, 
etnisitet eller statsborgerskap. Utenlandske innsatte har dermed de samme pliktene og de 
samme rettighetene under straffegjennomføring. I realiteten er det imidlertid ikke likhet 
for loven. Språklige minoriteter har dårligere soningsforhold enn andre innsatte i norske 
fengsler.

Mangel på tilgang på kvalifiserte tolker er et gjennomgående problem i norsk 
kriminalomsorg. Erfaringer fra Jussbuss viser at språk kan være en stor hindring i møte med 
klienter som ikke snakker norsk, eller som snakker dårlig engelsk. De opplever frustrasjon 
over dårlig kommunikasjon med fengselet og de ansatte, og kommer til Jussbuss for 
hjelp med å forstå helt enkle ting. De mottar ofte vedtak på norsk uten noen oversettelse 
eller forklaring, eller vedtak blir overfladisk formidlet muntlig fra en ansatt. Det er også 
problematisk når den innsatte forstår engelsk, men ikke godt nok til å forstå det tunge 
juridiske språket. 

Dette innebærer en betydelig svekket rettssikkerhet for innsatte som ikke behersker norsk. 
Grunnleggende rettigheter blir ikke forklart, og man mister på denne måten muligheten til 
å håndheve rettighetene. Jussbuss er også bekymret for at språklige minoriteter i fengsel av 
samme årsaker ikke har noen effektiv tilgang til rettsmidler for å få avklart sine rettigheter, 
herunder diskrimineringssaker. At denne gruppen kan få rettshjelp og rettsinformasjon 
under straffegjennomføring, er ofte avhengig av at frivillige organisasjoner som Jussbuss 
betaler for tolk.

Erfaringene Jussbuss har gjort underbygges av LDOs vurderinger i rapporten «Innsatt og 
utsatt»,88 om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel. Rapporten viser at språklige 
minoriteter har dårligere soningsforhold enn andre innsatte – noe som kan reise spørsmål 

87 Se General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and 

functioning of the criminal justice system I. General steps, punkt B bokstav f

88 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) (2017) Innsatt og utsatt – rapport om soningsforholdene til 

utsatte grupper i fengsel. URL: http://www.ldo.no/globalassets/brosjyrer-handboker-rapporter/rapporter_

analyser/soningsrapport-web.pdf
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om diskriminering på grunn av etnisitet etter diskrimineringsloven § 5. Det kan også reise 
spørsmål om brudd på retten til likeverdige offentlige tjenester etter CERD artikkel 5. For å 
bedre disse forholdene mener Jussbuss at vi trenger gode nasjonale retningslinjer for bruk 
og bestilling av tolketjenester. 

Ingen skal måtte få innholdet i et vedtak kommunisert til seg gjennom Google Translate 
eller andre lignende elektroniske tjenester. Tolk må derfor må finansieres av staten. 
Videre trenger vi en større innsats på å etablere alternative kommunikasjonsløsninger, 
som Skype og skjermtolkning i hele kriminalomsorgen, for å bedre kontakten mellom 
fremmedspråklige innsatte og deres familie, og for å hindre at de innsatte opplever å være 
isolert i hverdagen.

Som hovedregel har innsatte en rett til å ringe ut av fengselet, jf. straffegjennom førings-
loven (strgjfl.) § 32.89 Denne retten er imidlertid begrenset ved at innsatte kan pålegges 
å snakke et språk fengselet forstår, jf. strgjfl. § 32 (3). Da det hovedsakelig er utenlandske 
innsatte som har behov for å snakke et annet språk enn de ansatte behersker, får denne 
begrensningen som oftest konsekvenser for innsatte som ikke har norsk som morsmål. 
Dette medfører en forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske innsatte i 
muligheten til å snakke med sine nærmeste.

Jussbuss’ erfaring er at dette får konsekvenser for utenlandske innsatte ved at de i praksis 
får mindre ringetid på morsmålet sitt enn hva norske statsborgere får. Dette gjelder særlig 
i fengsler med høy sikkerhet, der telefontiden til innsatte i utgangspunktet er begrenset til 
20 minutter i uka jf. forskriften til strgjfl. § 3-29. Jussbuss har erfart at innsatte er heldige 
dersom de kan gjennomføre halvparten av telefontiden på morsmålet sitt. Dette innebærer 
at de kun får 40 minutter i måneden til å snakke med sine nærmeste. 

Mange utenlandske innsatte får imidlertid overhodet ikke innvilget morsmålstelefon. 
Dersom de innsatte ikke har familie og venner som snakker norsk medfører dette 
at soningen oppleves som mer tyngende enn hva den gjør for norske statsborgere. 
Utenlandske innsatte er på bakgrunn av dette utsatt for en uforholdsmessig diskriminering 
hva angår telefontid på morsmål.

Anbefalinger:
 Ɂ Innføre lovfestet plikt til å bruke tolk ved behov i Kriminalomsorgen. Som et minimum 

må man ha krav på å få vedtak oversatt til sitt eget språk.

 Ɂ Alle innsatte under norsk straffegjennomføring må gis samme rett til å benytte sin 
ringetid på å snakke med sine nærmeste pårørende, uavhengig av språk.

Følgene av utvisningsvedtak og varsel om utvisning

(Artikkel 5 a)

Straffegjennomføringsloven skiller ikke mellom innsatte med norsk og utenlandsk 
statsborgerskap, og de samme rettighetene tilkommer alle. Jussbuss erfarer likevel at 
statsborgerskap og oppholdsstatus brukes som argument for å forskjellsbehandle innsatte. 

89 Lovdata (2018) Lov om gjennomføring av straff mv. (Straffegjennomføringsloven) URL: https://lovdata.no/

dokument/NL/lov/2001-05-18-21
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Utvisningsvedtak eller varsel om utvisning benyttes alene som en tilstrekkelig årsak til å 
nekte permisjon, prøveløslatelse, fremstilling og andre ytelser. 

Det foretas ikke reelle vurderinger av sikkerhetssituasjonen rundt den enkelte innsatte, slik 
straffegjennomføringsloven foreskriver. Dette representerer en usaklig og uforholdsmessig 
forskjellsbehandling.90

Diskriminering i rettspleien er særlig alvorlig ettersom den det gjelder er satt under 
statens tvangsinngrep. Ved ressursmangel prioriterer fengslene norske innsatte som skal 
tilbake til samfunnet. Det er behov for strengere lovgivning på dette området, som sikrer at 
utenlandske innsatte ikke diskrimineres.

Anbefaling:
 Ɂ Lovfeste at forhåndsvarsel eller vedtak om utvisning ikke kan brukes som årsak til å 

nekte rettigheter som tilkommer alle innsatte i norske fengsler.

Artikkel 5 a: Retten til lik behandling fra organer som håndhever lov og orden: Bruken av 
Landinfos notater 

Landinfo er ifølge deres nettside en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen 
som publiserer egenproduserte rapporter om forholdene i en rekke land.91 
Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda benytter seg av Landinfo ved behandlingen av 
søknader om oppholdstillatelser og visum.

Jussbuss erfarer i sin saksbehandling at UDI og UNE legger Landinfos publikasjoner 
ukritisk til grunn i alle vedtak. Dette bekreftes også av advokat Cecilie Shjatvedt, som 
har gjennomgått 240 dommer fra ting- og lagmannsrett i perioden 2012–2014. Hun sier 
til Dagsavisen at «Det skal veldig mye til for å overprøve Landinfo. Bevisførselen er mye 
vanskeligere enn i andre saker».92

Som omtalt i pkt. 1 i rapporten, gis det avslag på søknad om familieetablering dersom 
søkeren og / eller referansepersonen er under 24 år og de kommer fra et land der det 
tidligere har forekommet tvangsekteskap. Utlendingsforvaltningen baserer avslaget på 
Landinfos publikasjoner om tvangsekteskap. Utlendingsforvaltningen benytter seg også av 
Landinfo i saker hvor utlendinger får avslag på andre søknader om visum93 til Norge, for å 
vurdere returforutsetningene til hjemlandet.

I slike saker følger det av lovbestemmelsene at det skal gjøres en konkret helhetsvurdering, 
hvor man skal vurdere både de generelle returforutsetningene og de individuelle 
returforutsetningene.94 Dette innebærer at UDI må vurdere både om de sosioøkonomiske 
forholdene i hjemlandet tilsier at søkeren vil returnere ved visumets utløp og søkerens 
individuelle forhold, som for eksempel om man tidligere har reist ut når visumet har utløpt. 

90 Se General recommendation XXX on discrimination against non-citizens punkt I avsnitt 3 og 4.

91 Landinfo (2018) https://landinfo.no/

92 https://www.dagsavisen.no/innenriks/truer-rettssikkerheten-1.986287

93 Herunder besøksvisum jf. utlendingslovens § 10(3), studietilllatelse jf. utlendingsforskriften 6-19, 

arbeidstillatelse

94 UDI (2018) Praksisnotater. URL: https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-praksisnotater/ 

PN 2012-005 punkt 2, PN 2012-008 punkt 2, PN 2012-006 punkt 2 og PN 2012-007 punkt 2
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Jussbuss erfarer at UDI legger mer vekt på de generelle returforutsetningene som følger 
av Landinfo sine notater enn på de individuelle returforutsetningene som utlendingen selv 
kan dokumentere. Dette er kritikkverdig, og fører til at personer fra visse land vil ha det 
vanskeligere for å få visum eller oppholdstillatelse i Norge enn andre, kun basert på hvilken 
nasjonalitet man har.

Landinfo er underlagt utlendingsforvaltningen, men skal være faglig uavhengig.95 Problemet 
er likevel at UDI ukritisk benytter seg av informasjonen fra Landinfo, uten for eksempel å se 
på andre internasjonale kilder som er mer nyansert og kan bidra til å kaste et annet lys over 
bildet.

Anbefalinger:
 Ɂ Endre praktiseringen av vurderingen av returforutsetninger i utlendingsrettssaker. Det 

må legges mer vekt på de individuelle returforutsetningene.

 Ɂ Utlendingsforvaltningen kan ikke anvende Landinfos publikasjoner ukritisk. Andre 
kilder enn Landinfo må benyttes i større grad for å få frem nyansene.

ARTIKKEL 5 b: retten til personlig sikkerhet og statens beskyttelse mot å bli utsatt  
for voldshandlinger eller legemsbeskadigelse; 

 
Mulighet til å anmelde hatkrim for papirløse 

Blant annet Skeiv Verden har erfart at personer uten lovlig opphold i Norge ikke har 
mulighet til å anmelde hatkrim. En episode ble en ung mann alvorlig skadet, og sendt 
på sykehus. I forbindelse med politiavhøret ble personen anholdt av politiet og sendt til 
Trandum for uttransportering.

Anbefalinger:
 Ɂ Politiet burde innføre en amnestiordning, slik at personer kan anmelde hatkriminalitet. 

Det er dette som kalles å opprette en brannmur mellom ulike deler av forvaltningen. 
Det går i liten grad utover oppgavene som skal utføres, og bidrar til å sikre den enkeltes 
rettigheter.96

95 Landinfo (2018) Om landinfo. URL: https://landinfo.no/om-oss/

96 Van Durme, PICUM (2017) “Firewall”: A tool for safeguarding fundamental rights of undocumented migrants. 

URL: http://picum.org/firewall-tool-safeguarding-fundamental-rights-undocumented-migrants/
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ARTIKKEL 5 d) Andre borgerlige rettigheter

 
24-årskravet, jf. utlendingsloven § 41 a

(Konvensjonens artikkel 5 D iv, retten til ekteskap og til valg av ektefelle, samt statens 
rapport pkt. 36)

Et krav om at referansepersonen skal være minst 24 år for at oppholdstillatelse i 
familieetablering skal innvilges, ble innført i utlendingslovens § 41 a den 01.01.17.97 Det 
uttrykte formålet med regelen er å bekjempe tvangsekteskap.

Det følger av bestemmelsen at både referansepersonen og den som ønsker opphold på 
grunnlag av reglene om familieetablering med referansepersonen, må være minst 24 år. 
Formålet med regelen var å bekjempe tvangsekteskap.98 Staten begrunner regelen blant 
annet ut fra at når man er eldre er det mer sannsynlig at man vil kunne motstå inngåelsen 
av tvangsekteskap.

Det er usikkert om 24-årsregelen er et effektivt tiltak mot å bekjempe tvangsekteskap, noe 
også høringsinstansene trakk frem i høringsrunden.99 Majoriteten av høringsinstansene var 
negative til innføringen av regelen. Aldersgrensen på 24 år er tilfeldig trukket opp og staten 
selv fremhever at kravet også vil ramme frivillige forhold. Det ble også trukket frem at det 
har vært en nedgang i antall tvangsekteskap de siste årene.100 Jussbuss anbefaler derfor en 
vanlig aldersgrense på 18 år for familieetablering, slik som aldersgrensen ellers er for å inngå 
ekteskap i Norge.

Det er mulig å få unntak fra 24-årskravet, dersom ekteskapet eller samlivet er «åpenbart 
frivillig».101 Slik unntaksregelen praktiseres i dag er det store forskjeller i hvordan borgere 
fra ulike land vurderes.

I de tilfeller partene kommer fra land UDI har kunnskap om at det finnes «europeisk 
erfaring» med at det har forekommet tvangsekteskap, vurderes ikke unntaket. Hvorvidt 
det finnes «europeisk erfaring» bygger på rapporter fra Landinfo. Det blir ikke foretatt 
en konkret vurdering av om samlivet eller ekteskapet er basert på tvang. På grunn av 
denne praksisen rammer unntaksadgangen vilkårlig, og personer som har inngått frivillige 
ekteskap kan bli tvunget til å vente til de fyller 24 år for å få en oppholdstillatelse i Norge.

Det er positivt at staten ønsker å bekjempe utbredelsen av tvangsekteskap, men 
24-årskravet er ikke et nødvendig og effektivt tiltak. Slik regelen praktiseres per i dag 
rammer regelen vilkårlig og tilfeldig.

97 Lovdata (2018) Utlendingsloven § 41a. Oppholdstillatelse for samboere. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/

lov/2008-05-15-35/KAPITTEL_6#%C2%A741a

98 Justis- og beredskapsdepartementet ((2015) Prop 90 L Endringer i utlendingsloven mv. (innstramminger II) 

(punkt. 7.3.4.2) URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/225c8eb568834fbf866a6bc8f6e02dd8/no/pdfs/

prp201520160090000dddpdfs.pdf

99 Ibid. punkt. 7.3.8.1

100 Ibid. punkt. 7.3.2.3

101 Utl. § 41 a andre ledd
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Anbefalinger:
 Ɂ Prinsipalt: Oppheve 24-årskravet. Aldersgrensen for familieetablering bør være 18 år.

 Ɂ Subsidiært: Endre praktiseringen av 24-årskravet. Det må foretas en reell 
helhetsvurdering, som beror på de konkrete og individuelle forholdene i hver sak. 

 Ɂ Legge bevisbyrden for at det foreligger tvangsekteskap på staten.

Artikkel 5 d (iv): Inntekts- og underholdskrav som gjelder for familiegjenforening får 
uforholdsmessige konsekvenser for innvandrerkvinner

(Konvensjonens artikkel 5 d (iv), retten til ekteskap og valg av ektefelle, statens rapport 
avsnitt 204–210)

I den norske rapporten unnlates å nevne ulike bestemmelser i utlendingsloven og 
innstramminger som er foretatt på innvandringsfeltet. Flere av bestemmelsene fører til 
brudd på retten til privatliv og kan anses som diskriminering av minoriteter. Særlig går 
innstrammingene ut over minoritetskvinner.

Inntekts- og underholdskrav som gjelder for familiegjenforening får uforholdsmessige 
konsekvenser for innvandrerkvinner. Brochmann-utvalgets utredning viser at 
sysselsettingen er lav blant flere innvandrergrupper, særlig blant visse innvandrerkvinner. 
At det stilles krav til underhold og bolig, kan derfor gjøre at kvinner ikke oppfyller de 
nødvendige vilkår for å kunne anses som referanseperson. Slik vil minoritetskvinner møte 
særlige hindringer når det gjelder å få familien til landet. Et slikt regelverk kan stride mot 
retten til familieliv og innebære diskriminering av innvandrerkvinner.

Den 1. juli 2017 trådte botidskrav for rett til kontantstøtte i kraft. Dette innebærer at en 
utlending må ha bodd i Norge i fem år for å få rett til kontantstøtte. Formålet bak kravet 
er å få innvandrere raskt i arbeid. Botidskravet fører imidlertid til at minoritetskvinners liv 
reguleres på en annen måte enn majoritetskvinners. Det er begrenset hvor langt man kan 
gå i å utforme slike parallelle regelsett uten at det innebærer ulovlig forskjellsbehandling. 
I tillegg viser forskning at det er andre faktorer enn økonomiske insentiver som er 
hovedårsaken til at innvandrerkvinner er hjemme med småbarn fremfor å arbeide.102

Det foreligger således ikke gode grunner for å stille et slikt botidskrav for at innvandrere 
skal kunne motta kontantstøtte. Dette betyr videre at en slik ordning innebærer en usaklig 
forskjellsbehandling av minoritetskvinner.

Anbefalinger:
 Ɂ Inntekts- og underholdskrav for familiegjenforening må revideres, og ved utformingen 

av regelverket må man ta hensyn til innvandrerkvinners økonomiske situasjon.

 Ɂ Botidskrav for å motta kontantstøtte bør oppheves.

102 Hanne C. Kavli, Marjan Nadim (Fafo) (2009) Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier.  

URL: http://fafo.no/media/com_netsukii/20129.pdf s. 129f
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Skeive flyktningers rett til familiegjenforening 

(Artikkel 5 d (iv), retten til ekteskap og valg av ektefelle)

Kriteriene for familiegjenforening til Norge er at man er gift, har felles barn, eller har vært 
samboere i minst to år for å unnslippe det såkalte underholdskravet som stilles av norske 
myndigheter. Flere seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter kommer fra land der det 
reelt sett er en umulighet, å innfri disse kravene.

Likestillings- og diskrimineringsnemda kom i sin behandling frem til at utlendings-
myndighetenes praksis i slike saker ikke kunne anses som diskriminering, da det er rom for 
å bruke en unntaksbestemmelse dersom «særlige sterke menneskelige hensyn tilsier det».103

Likevel får skeive par avslag, og unntaksbestemmelsen brukes ikke i hver sak.

Anbefalinger:
 Ɂ Justisdepartementet bør komme med en tolkningsinstruks som sikret at likekjønnede 

par i slike situasjoner ble omfattet av unntaket i utlendingsforskriften § 10-11. Det er gitt 
slike instrukser for andre grupper, som eksempel kan nevnes departementets instruks 
GI-08/2012.

 Ɂ Det bør gjøres unntak fra underholdskravet og fireårskravet i utlendingsloven § 40 
a for likekjønnede par på lik linje med ektefeller i utlendingsforskriften § 10-8 fjerde 
ledd bokstav a, hvor referansepersonen er flyktning og det var umulig å inngå ekteskap 
før referansepersonens innreise til Norge på grunn av lovgivning som forbud / ikke 
anerkjenner slike ekteskap.

 Ɂ Et annet alternativ som ikke krever en lovendring, er å lage en åpning for de som ikke 
kunne gifte seg på grunn av diskriminerende lovverk i hjem- og naboland, kan få unntak 
fra krav til inntekt og fire års arbeid / utdanning slik at de kan komme til Norge på 
forlovelsesvisum, utlendingsloven § 48.104

(Barne)-fattigdom: innvandrerfamilier overrepresentert

(Artikkel 5 e (i): Retten til arbeid, fritt valg av yrke, rettferdig lønn etc.)

Norske myndigheter viser i sin nasjonale rapport til at det er vedtatt en egen strategi for å 
bekjempe barnefattigdom.105 I januar 2018 ble det lansert en rapport om det tverrsektorielle 
arbeid som drives for å realisere strategien.106 Rapporten viser at over 100 000 barn i Norge 
vokser opp i familier med lav inntekt.

103 (https://www.udiregelverk.no/no/nyheter/sporsmal-i-likestillings-og-diskrimineringsnemnda-om-regelverket-

for-familieinnvandring-er-diskriminerende-for-likekjonnede-par/)

104 Det enkleste er å knytte dette opp til søknader om forlovelsesvisum jf utlendingsloven § 46. Men da må det 

altså også gjøres unntak fra fireårskravet i § 40 a

105 Statsministerens kontor (2015) Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi 2015–2017. URL: https://www.

regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf

106 Bufdir (2017) Barn som lever i fattigdom – rapport om arbeidet med regjeringens strategi (2015–2017)  

URL: https://www.bufdir.no/Global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf
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Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet, og bare fra 
2013 økte antallet fra 84 000 til 100 000 i 2016. Fattigdommen blant barn er nå høyere og 
vokser raskere enn fattigdom blant voksne. Det er store forskjeller mellom omfanget av 
barnefattigdom i kommuner og mellom fylker.

I Norge er den generelle levestandarden høy, og det er vanlig å bruke definisjoner av 
fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare 
handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom betyr å mangle muligheter 
for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Barn trenger relasjoner med 
jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdom fra lavere sosiale lag har i mindre grad 
fortrolige venner og er mer utsatt for mobbing.107 Barnefattigdom betyr utestenging, 
utenforskap, segregering og godt over 50 % av dem som er å anse for fattige barn tilhører 
innvandrerfamilier, betyr dette en negativ effekt for integreringen og utestenging av en 
definert gruppe mennesker i vårt samfunn. 

Samtidig er det slik at regjeringen har innført flere endringer de siste par årene, som ikke 
kan sies å bidra til å redusere barnefattigdommen, blant andre:

 — økt botid fra 3–5 år for å kunne motta ulike stønader i sak om endringer i trygderegel-
verket i lys av asylsøkersituasjonen. Og om det var hensiktsmessig å la folk gå lengre på 
sosialstønad framfor å få tilgang på overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger 

 — innstramminger når det gjelder kravene til økonomisk selvforsørgelse for å kunne få 
innvilget statsborgerskap.

Utrygge foreldre med økonomiske utfordringer gjør barndommen utrygg og uforutsigbar 
for barna.

Med andre ord er det grunn til å hevde at Norge ikke gjør tilstrekkelig «for å verne 
visse grupper med det formål å garantere at de fullt ut og på like fot kan nyte 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.» (CERD Art 2.2)

I kjølvannet av strategien mot barnefattigdom utlyses det midler å søke på.108 Dette kan 
bidra til ytterligere segregering. Universelle ordninger må brukes i større grad. 

Anbefalinger:
 Ɂ Barns fattigdom handler i stor grad om foreldrenes arbeidslivstilknytning. Inntil den 

tilknytning er på plass, må det legges til rette for kvalifisering og anerkjennelse av 
tidligere tilegnet kompetanse og utdanning.109

 Ɂ Barn er avhengig av de voksne. Det må derfor sikres gode økonomiske vilkår inntil 
familiene makter å forsørge seg selv. Det er de universale ordningen som må forbedres 
og oppdateres til dagens økonomiske forhold. 

107 hhttps://www.bufdir.no/Familie/Barnefattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/

108 Bufdir (2018) Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. URL: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_

tilskudd/Barnefattigdom/

109 Regjeringen (2017) NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. 

URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/

nou201720170002000dddpdfs.pdf 
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 Ɂ Myndighetene må se helhetlig på problemet med barnefattigdom. De siste to års 
innstrammingstiltak på flere lovområder, hvor innvandrere og asylsøkere er målgruppen, 
må vurderes opp mot de forpliktelsene Norge har til å følge opp konvensjoner på 
menneskerettighetsområdet.

Forhold i asylmottak: Norske barn blir boende i asylmottak på grunn av  
foreldres oppholdsstatus 

(Artikkel 5 e (iii); retten til å bo)

Av de nesten 5000 beboerne i norske asylmottak fant man i februar 2018 hele 43 barn som 
er oppført med statsborgerskap i Norge, men som likevel må bli boende i asylmottak på 
grunn av en av foreldrenes oppholdsstatus.110 Fram til januar 2018 var disse barna «usynlige 
i statistikken», fordi de ikke ble regnet med i tall fra Statistisk Sentralbyrå og fordi UDI sin 
statistikk ikke viste Norge under fordeling på statsborgerskap i asylmottak. 

Et asylmottak holder «nøktern men forsvarlig standard», og er ment som et midlertidig 
oppholdssted. I tillegg til svært varierende standard og tilbud når det gjelder helse og 
aktiviteter, er det også et sted der menneskene som oppholder seg enten er i krise eller i en 
svært vanskelig situasjon. At norske statsborgere i noen tilfeller blir boende i så lenge som 
12 år på grunn av en av foreldrenes oppholdsstatus er ikke holdbart. 

Anbefalinger:
 Ɂ Ingen barn bør bli boende i asylmottak lenger enn nødvendig, det bør derfor gjøres 

endringer i regelverket slik at barn som er norske statsborgere bosettes i kommuner og 
ikke må fortsette å bo i asylmottak.

 Ɂ Barnets beste må veie tyngre enn mor eller fars oppholdsstatus. Dersom barnets 
omsorgsperson ikke har lovlig opphold i Norge bør det finnes muligheter for å 
regularisere situasjonen deres. 

Flyktninger og innvandrere utnyttes på boligmarkedet

(Artikkel 5 e (iii); retten til å bo)

Jussbuss erfarer at innvandrere og etniske minoriteter sliter med å komme seg inn på 
det private utleiemarkedet.111 Det setter mange i en posisjon hvor de trenger da hjelp fra 
kommunen til å finne bolig. Her ser Jussbuss gjentatte ganger at de samme problemene 
oppstår.

Det ene gjentakende problemet er knyttet opp til flyktninger som får hjelp til å finne 
bolig på det private markedet. Det andre oppstår når mennesker med en fremmedspråklig 
bakgrunn skal søke om boligtilbud gjennom kommunene. 

110 Ingvild jensen/TV2 (2018) 28 norske barn bor på asylmottak i Norge. URL: https://www.tv2.no/a/9669167/

111 Sandlie, Sørvoll 2017: 50
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Nyankomne på det private leiemarkedet

Når det gjelder nylig ankomne flyktninger og innvandrere som har fått hjelp av NAV til å 
finne bolig på det private markedet, ser Jussbuss en trend der utleiere leier ut husrom med 
stort behov for vedlikehold. Det er ofte leiligheter i dårlig stand, og kommunen har ikke 
mulighet til å kontrollere standen på leiligheten.

På grunn av vanskelig tilgang på boligmarkedet, anser mange seg tvunget til å akseptere 
leiligheter som er dårlig vedlikeholdt. Dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om 
regelverket rundt leie av husrom gjør det vanskelig å påpeke manglene ved innflytting. 
Når de så flytter ut prøver utleierne å få betalt oppussing av husrommet for leietakers 
regning. Utleier kan dokumentere at leiligheten er skadet, men leietaker har ikke hatt noen 
forutsetning for å dokumentere at dette var sånn allerede ved innflytting.

I husleieforhold hviler i utgangspunktet bevisbyrden for å bevise at «det var sånn» ved 
innflytting på leietaker. Dette slår uheldig ut overfor leietakere som har akseptert en 
leilighet i dårlig stand fordi de ikke hadde andre alternativer. Innvandrere og flyktninger er 
særlig sårbare i så måte.

Jussbuss har representert leietakere uten norskkunnskaper i Husleietvistutvalget i saker 
hvor utleier prøver å foreta renovering av en utslitt leilighet på flyktningens bekostning.

Leieboerforeningen driver et pilotprosjekt i samarbeid med Oslo kommune, der leietakere 
som får kommunal støtte til bolig kan få hjelp til å dokumentere boligens stand ved 
innflytting.

Anbefalinger:
 Ɂ Bevisbyrden for mangler ved utleieforholdets begynnelse bør legges over på utleier når 

det leies ut husrom gjennom kommunale ordninger. Dette kan gjøres ved at NAV krever 
at utleiere som ønsker å benytte seg av flyktningkoordinatorene tar inn en klausul om 
dette i sine husleiekontrakter.

 Ɂ Vi anbefaler at Leieboerforeningens prosjekt brukes som modell for bistand som kan 
tilbys via kommunale instanser med ansvar for bosetting av flyktninger, og det bør 
utvikles nettressurser som gjør erfaringene og kompetansen tilgjengelig.

Kontantstøtte til familier: Kvinner med innvandrer- eller fluktbakgrunn diskrimineres 

(Artikkel 5 e (iv); retten til offentlig helsestell, medisinsk behandling, sosiale trygder og 
sosiale ytelser.)

Norske myndigheter har ulike ordninger for å sikre likestilling og begge foreldres 
deltakelse i arbeidslivet, selv mens barna er små. I de første ni månedene etter fødsel 
dekker foreldrepengeordningen full lønn. Dersom foreldrene ønsker å være i permisjon 
i et år, utgjør lønnskompensasjonen 80 % av lønnen. Fedre oppmuntres til å ta sin del av 
permisjonen, og fra og med sommeren 2018 har mor og far like store kvoter (med unntak 
av perioden like før og like etter fødsel), i tillegg til en fellesperiode som man kan dele som 
man vil.112

112 Nav (2018) Foreldrepenger. URL: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Foreldrepenger 
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I 1998 innførte norske myndigheter kontantstøtteordningen, en kompensasjonsordning 
der familier kan velge å være hjemme med barn opp til tre år, i stedet for å sende dem i 
barnehage.113

Perioden familiene kan motta støtte er nå redusert til to år. Kvinner med innvandrer- eller 
fluktbakgrunn kan ikke benytte seg av den ordningen før etter fem års botid i Norge. Den 
nåværende regjeringen gjør en rekke endringer som ytterligere vanskeliggjør tilgangen på 
slike ordninger for kvinner med innvandrerbakgrunn. Denne strukturelle diskrimineringen av 
minoriteter har bred politisk støtte fra alle partier på Stortinget, utenom Kristelig Folkeparti.

Anbefalinger:
 Ɂ Myndighetene må stoppe diskrimineringen av innvandrer- og flyktningkvinner, og sørge 

for at velferdsordningene likebehandler majoritets- og minoritetspersoner.

 Ɂ Kontantstøtten er en viktig kompensasjon for omsorgsarbeidet mange kvinner gjør 
i hjemmet mens barna er under to år gamle. Denne kompensasjonen kan ikke være 
avhengig av en families immigrasjonsstatus.

Artikkel 5 e (iv): Retten til offentlig helsestell, medisinsk behandling,  
sosiale trygder og sosiale ytelser.

 
Rett til helsestell – irregulære migranter

(Artikkel 5 e (iv), statens rapport pkt. 53–65 og 204–210, samt ECRIs anbefalinger.)114 

Det er alvorlig at norske myndigheter ikke oppfyller sitt ansvar for å sikre irregulære eller 
papirløse migranter reell tilgang til grunnleggende helsehjelp på lik linje med resten av 
innbyggerne I Norge. I dag gis denne gruppen bare rett til «nødvendig helsehjelp», som ofte 
begrenser seg til det som kan betegnes som akutt og som det i praksis er opp til den enkelte 
lege å avgjøre.

Papirløse migranter, dvs. personer uten oppholdstillatelse har ikke samme rettigheter til 
helsehjelp som befolkningen ellers. Forskrift 1255 fra 2011 om rett til helse- og omsorgs-
tjenester til personer uten fast opphold i riket beskriver rettighetene deres til helsehjelp.115

Med dagens situasjon har papirløse stort sett kun rett til øyeblikkelig hjelp og ikke en egen 
fastlege, slik resten av befolkningen, og de skal i utgangspunktet betale for all helsehjelp. 
Dette fører til svært liten tilgang til helsehjelp med påfølgende mye lidelse, uforsvarlig 
medisinsk oppfølging og sein diagnose stilling med dertil sein start av behandling. 
Unntakene er barn og kvinner og psykisk syke som kan være til skade for seg selv eller 
andre, men også for disse gruppene ser vi at oppfølgingen ofte blir svært mangelfull eller 

113 Nav (2018) Barnetrygd og kontantstøtte. URL: https://www.nav.no/no/Person/Familie/

Barnetrygd+og+kontantstotte/kontantst%C3%B8tte

114 ECRI (European Commission against Racism and Intolerance (2016) ECRI general policy recommendation 

no. 16 on safeguarding irregularly present migrants from discrimination. URL: https://reliefweb.int/sites/

reliefweb.int/files/resources/REC-16-2016-016-ENG.pdf

115 Lovdata (2018) Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket.  

URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255
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helt fraværende. Det er dokumentert store psykiske helse behov og dårlige levekår hos 
gruppen.116

For å avhjelpe situasjonen har Røde Kors, Kirkens Bymisjon siden 2009 sett seg nødt til å 
drive et helsesenter for papirløse. Regjeringspartiet FrP har forsøkt å gjøre arbeidet ulovlig. 
I 2017 fikk Helsesenteret for første gang offentlig støtte, fra byrådet i Oslo kommune.117

Mange helsefagarbeidere og menneskerettighetsorganisasjoner har signert et opprop 
for at papirløse skal få helsehjelp etter medisinske behov, yrkesetiske retningslinjer og 
menneskerettslige prinsipp.118

Tre stortingsrepresentanter foreslo i mai 2017 at irregulære migranter skulle få rett til 
helsehjelp, men forslaget ble stemt ned i Stortinget. Helseministeren og statssekretær har 
kommet med en rekke uttalelser mot å gi mer helsehjelp til papirløse. Sitat helseminister 
Bent Høie: «Å gi personer uten lovlig opphold i Norge samme rett til helsehjelp som 
personer med lovlig opphold vil kunne føre til at flere vil oppsøke Norge for gratis 
behandling, og det vil være uheldig. Personer uten fast opphold i Norge skal, som 
hovedregel, selv betale for helsehjelpen.»119

Den norske forhandlingsdelegasjonen som har deltatt i prosessen med FNs Global Compact 
on migration120 har dessuten argumentert for å svekke ordlyd som sikrer bedre tilgang på 
sosiale rettigheter for irregulære og papirløse.121

Anbefalinger:
 Ɂ Gi irregulære migranter rett til fastlege og kommunale helsetjenester på lik linje med 

befolkningen ellers.

 Ɂ Opprette en finansieringsordning for behandling og medisiner til papirløse migranter.

 Ɂ Instruere rette instanser til å utarbeide informasjon og opplæring til helsepersonell om 
papirløse migranters rett til helsehjelp. 

116 Tine Myhrvold – The mental healthcare needs of undocumented migrants: an exploratory analysis of psychological 

distress and living conditions among undocumented migrants in Norway. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1111/jocn.13670, Mari Rollag Eriksen/NRK (2017) Ber om amnesti for enslige, eldre asylsøkerkvinner. URL: 

https://www.nrk.no/rogaland/ber-om-amnesti-for-enslige_-eldre-asylsokerkvinner-1.13537569

117 Frøydis Braathen og Tine Dommerud, Aftenposten (2017) Helsesenter for papirløse får offentlig støtte for første 

gang. URL: https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-

forste-gang NB: Med unntak av 140.000 kroner fra Helsedirektoratet for å forebygge spredning av hiv og aids.

118 Kirkens Bymisjon (2015) Opprop – rett til helsehjelp for papirløse. URL: https://kirkensbymisjon.no/artikler/

opprop-helsehjelp-papirlose/

119 Interpellasjon fra Kjersti Toppe (SP) til helse- og omsorgsministeren. (2017) URL: https://www.stortinget.no/

no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=68601,  

Solfrid Rød, Fontene (2017) FN krever helsehjelp for papirløse innvandrere. Regjeringen frykter helseturister. 

URL: http://fontene.no/nyheter/fn-krever-helsehjelp-for-papirlose-innvandrere-regjeringen-frykter-

helseturister-6.47.504685.fe225ddf07

120 United Nations (2018) Migration Compact. https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

121 Opplysninger gitt Antirasistisk Senter i intervju med ansatte i det europeiske nettverket PICUM, Platform 

for Undocumented Migrants (www.picum.org), som har fulgt forhandlingene i FN.
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Helsehjelp for transpersoner uten permanent opphold. 

(Artikkel 5 e (iv); retten til helsehjelp)

Sivilsamfunnet møter personer som har kommet til Norge som flyktninger, asylsøkere, 
familieinnvandring, studenter eller arbeidsinnvandrere som blir avvist når de søker om 
kjønnsbekreftende behandling. Dette gjelder både personer som har diagnosen F64.0 
transseksualisme fra et annet land som ikke blir godkjent i Norge, og personer som 
vil utredes i Norge. Skeiv Verden har erfart at en person som fikk avslag på vurdering 
ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) grunnet sin uavklarte 
oppholdsstatus i Norge, fikk rett til vurderingssamtale etter klage til Pasient- og 
brukerombudet. Etter vår erfaring er det vilkårlig hvorvidt personer uten permanent 
opphold blir tatt inn til vurderingssamtaler ved NBTS. Vi tolker dette dithen at praksis 
må gjennomgås for å unngå forskjellsbehandling. Vi kan ikke være kjent med en 
forvaltningspraksis hvor adgang til faktiske rettigheter er forbeholdt ressurssterke personer 
som har kunnskap og kompetanse til å vite hvordan klageprossesser fungerer. 

Kjønnsbekreftende behandling er for mange en forutsetning for å kunne leve et godt og 
fullverdig liv. Det er en stor psykisk påkjenning å ikke kunne leve i tråd med egen identitet. 
For mennesker som har påbegynt hormonell behandling vil det medføre både en psykisk og 
fysisk helserisiko om de får sin behandling avbrutt grunnet manglende tilgang til NBTS sine 
tjenester.

Men den er ikke underlagt nødvendig helsehjelp og man må derfor vente til man har 
permanent opphold i Norge.

I et brev fra Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS )fra 11. mai 2018 står 
det at Helse Sør-Øst har besluttet å utsette ny praksis til saken har vært diskutert i Helse- 
og omsorgsdepartementet. Vi kan ikke se at saken er ferdigbehandlet. 

Anbefalinger:
 Ɂ I tråd med en ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet (2015) anbefaler vi at 

helsetilbudet til transpersoner i Norge styrkes. Dagens lovverk og praksis må 
gjennomgås for å se på hvordan vi kan sikre nødvendig helsehjelp til personer 
som oppholder seg i Norge uten permanent opphold. Konkret må det vurderes om 
transpersoner skal ha mulighet til å starte utredningsprosessen for kjønnsbekreftende 
behandling før de får permanent oppholdstillatelse

 Ɂ Alle mennesker som har igangsatt hormonell behandling i utlandet eller som tar 
medisiner bestilt på nettet, må raskt og effektivt få denne behandlingen videreført av 
kompetent helsepersonell i Norge.

 Ɂ Alle som jobber i helsetjenesten få kompetanse og kunnskap slik at de kan ta høyde for 
situasjonene transpersoner med innvandrerbakgrunn

Rekruttering til politiyrket: Opptak på Politihøgskolen

(Artikkel 5 e (v) Retten undervisning og opplæring)

Lik mulighet til opptak på politiutdanning uansett bakgrunn hva angår etnisitet, rase, 
legning og kjønn handler om enkeltindividers rett til å velge utdanning og karrierevei. 



 88

Sammensetningen av politistyrken har også stor betydning for hvordan ordensmakten 
utøver sin myndighet, og hvordan den oppfattes av befolkningen. Et politi som reflekterer 
befolkningen i landet fremmer en bedre forståelse for utfordringer og problemer grupper 
i befolkningen står overfor, og fremmer likeverdige offentlige tjenester, og befolkningens 
generell tillit overfor ordensmakten. 

Sivilsamfunnet har lenge fulgt med på Politihøgskolen bestrebelser for å rekruttere bredere, 
både til utdanningen og yrket. Det har vært satt et mål om at minst 5 % av studentene skal 
ha etnisk eller nasjonal minoritetsbakgrunn.122

Fra 2015 ble nye målemetoder innført, og nasjonal minoritetsbakgrunn inkludert. Tall fra 
før 2015 er dermed ikke sammenlignbare. Statistikk over studenter tatt opp ved skolen viser 
at andel nye studenter med minoritetsbakgrunn har økt fra i underkant av 12,2 % i 2015, til 
14 % i 2017 .123

I det siste tallet er også personer av nasjonal minoritetsherkomst også med. Vi vil gjerne 
berømme Politihøgskolen for det målrettede arbeidet som har ført til resultater. 

En viktig suksessfaktor for bedring i rekruttering er forbedrede metoder for strukturert 
opptaksintervju, der en har vendt blikket fra nokså ensidig å ha fokusert på å informere 
målgrupper om politiet som utdannings- og karrieremulighet, til bevisstgjøring om at 
negative stereotypier i opptaksprosessen har hindret objektivitet, og dermed vært til 
hemsko for rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn.

Diskriminerende praksis overfor kvinner i prostitusjon (Prosentret)

(Konvensjonens art. 5 f, f) rett til adgang til ethvert sted eller innretning til bruk for 
allmennheten såsom transportmidler, hoteller, restauranter, kaféer, teatre og parker.

Prosentret er bekymret for at hotellansatte diskriminerer kvinnelige migranter som selger 
sex.124 De som rapporterer om slike hendelser er ikke blitt oppdaget in flagrante delicto, det 
vil si mens de selger sex, men har blitt oppsøkt kort tid etter innsjekking, og fått beskjed om 
at det å selge sex er imot hotellets regler (noen ganger påstås det dessuten at annonser på 
nettsider for salg av sex er oppdaget), og at de må forlate stedet. 

I flere saker Prosentret kjenner til, har kvinnene betalt på forhånd og som regel ikke fått 
dette refundert før de har blitt tvunget til å forlate stedet. Det er verdt å merke seg at 
i kartlegginger og undersøkelser har etnisk norske kvinner som selger sex ikke fortalt 
om dårlig behandling fra hotellansattes side, i motsetning til slik de med utenlandsk 
opprinnelse ofte har oppgitt.125 Dette antyder at det eksisterer et diskriminerende aspekt 
basert på etnisitet eller nasjonalitet ved denne praksisen.

122 Politihøgskolen (2016) Politiet trenger flere ansatte med innvandringsbakgrunn. URL: https://www.phs.no/om-

phs/sjefsbloggen/politiet-trenger-flere-ansatte-med-innvandringsbakgrunn/

123 https://www.phs.no/om-phs/fakta-og-tal/opptakstatistikk/

124 Amnesty International (2016) The human cost of “crushing” the market: Criminalization of sex work in 

Norway. Kock, Ida Elin (2017) Sexsalg.no: Om internett som prostitusjonsarena og personene som selger 

seksuelle tjenester der

125 Ibid.
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ARTIKKEL 6: Effektivt vern og midler mot rasediskriminerende handling,  
rett til å søke erstatning og oppreisning

 
Kombinerte inspeksjoner i thailandske massasjeinstitutter 

Flere ansatte i thailandske massasjeinstitutter rapporterer om stadige og uannonserte 
inspeksjoner der representanter fra politi og myndigheter opptrer sammen.126 
Inspeksjonene kan for eksempel skje som samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV 
og skattemyndighetene. Inspeksjonene er en del av norske myndigheters arbeid mot 
arbeidslivskriminalitet, og retter seg ikke mot å håndheve den norske sexkjøpsloven. 
Likevel har politiet ofte benyttet anledningen til også å se etter spor av prostitusjon (som 
for eksempel større mengder kondomer).127 Brudd på arbeidsmiljøloven og skatteregler 
som avdekkes i disse inspeksjonene er ofte små, som for eksempel avvikende størrelse på 
toalettrom eller manglende personalrom, og medfører bøter til eieren.128

Thailandske kvinner involvert i prostitusjon er ofte i en svært sårbar situasjon, de har ofte 
lav utdannelse, lave norskferdigheter og er ofte dårlig integrert i det norske samfunnet. Selv 
om vi forstår behovet for å gjennomføre slike inspeksjoner, stiller vi spørsmål ved metodene 
som benyttes. Som et minimum bør tolk være tilgjengelig, for å unngå at informasjonen 
som gis av politi og myndighetspersoner misforstås og gjør opplevelsen mer traumatisk enn 
nødvendig.

Anbefalinger:
 Ɂ Politi og andre myndighetspersoner som deltar i inspeksjoner relatert til prostitusjon og 

menneskehandel bør gjennomgå sensitivitetstrening.

 Ɂ Vi oppfordrer staten til å besørge tilgang på kvalifisert og profesjonell tolk innen alle 
offentlige institusjoner, inkludert politiet.

 Ɂ Vi ber om at staten styrker diskrimineringsvernet i lovverket og å bedre rutinene for 
kontroll med hoteller og andre overnattingssteder for å avdekke etnisk diskriminering.

126 Massasjeinstitutter som tilbyr seksuelle tjenester.

127 Den norske straffeloven, §315: Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon. URL: https://lovdata.no/

dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-11

128 Prosentret er også kjent med tilfeller der ansatte har hatt besøk av venner eller familie under inspeksjonene. 

I flere av disse har resultatet vært at gjester fikk bøter for manglende arbeidskontrakter, selv om de ikke har 

vært der for å jobbe. Fordi det bør være en kjent sak at slike steder også brukes som sosiale samlingssteder, 

er slik praksis svært problematisk, og kan medføre at ansatte utsettes for isolasjon i frykt for denne type 

represalier fra myndighetene. 
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ARTIKKEL 7: Forpliktelser til å bekjempe fordommer som fører til rasediskriminering, til å 
fremme forståelse, toleranse og vennskap

 
Økende muslimfiendtlighet 

Mange forskere har påvist framveksten av det de ser på som en ny type rasisme, hvor fokus 
i økende grad flytter seg fra biologiske forskjeller til å handle om ekskludering på bakgrunn 
av kultur og religion.129

Funnene fra Holocaust-senterets rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 
2017», viser at negative stereotypier om muslimer er utbredt i det norske samfunnet.130 
Hele 48 % av respondentene støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for 
økende muslimhets»; påstanden «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» 
støttes av 42 %; 39 % støtter at «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent 
mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa». 

Anbefalinger:
 Ɂ Arbeid mot muslimfiendtlige holdninger må i større grad inkluderes i arbeid mot 

rasediskriminering.

Muslimfiendtlighet og hatkriminalitet 

I Norge og i en rekke andre europeiske land ser vi en tendens til at hatkriminalitet i økende 
grad er rettet spesifikt mot muslimer.

I Norge forstås hatkriminalitet som motivert av fire hovedkategorier: etnisitet, religion, 
nedsatt funksjonsevne og LHBTI. Hovedfunnet for 2016 er at etnisitet er oppgitt som grunn 
for to tredjedeler (67,2 prosent) av anmeldelsene. Denne kategorien vokser også mest fra år 
til år, i tillegg til at man ser en generell økning i anmeldelser knyttet til kategorien religion 
(Politidirektoratet 2017). Da politiet ikke nyanserer de fire kategoriene ytterligere er det 
vanskelig å si noe mer spesifikt om muslimers stilling i statistikken, men tallene er allikevel 
nyttig bakgrunnsinformasjon.

Ingjerd Hansen, Mangfoldsrådgiver ved Oslo politidistrikt, opplyser i samtale fredag 16. 
mars 2018 at hatkriminaliteten som enten forstås som motivert av den fornærmedes 
etnisitet eller religion ofte går inn i hverandre. Formuleringer som «sånne som dere» må 
«dra hjem der dere kom fra» eller «din jævla neger og IS-terrorist» illustrerer hvordan 
det ofte er vanskelig å skille ut de forskjellige diskrimineringskategoriene.131 Eksemplene 
illustrerer hvordan muslimfiendtlighet og mer «klassisk» rasisme ofte fungerer sammen, og 
er vanskelig å skille.

Det mest oppsiktsvekkende i rapporten for 2017 om hatkriminalitet og muslimfiendtlighet 
er ifølge Hansen at det er et markant oppsving i hatkriminalitet rettet mot muslimske 

129 Bangstad, Sindre og Cora Alexa Døving. 2015. Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget

130 HL-senteret (2017) Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. URL: https://www.hlsenteret.no/aktuelt/2017/

hl-rapport_29mai-web-(2).pdf

131 Sitatene er hentet fra Hatkrimgruppens egne arkiv og er i likhet med resten av samtalen med Hansen 

verifisert med sitatsjekk.



91

kvinner. I motsetning til tidligere år viser statistikken at majoriteten av de som blir utsatt 
for hatkriminalitet basert på deres muslimske bakgrunn for første gang er nettopp kvinner, 
og at angrepene oftest synes å være motivert av kvinnenes bruk av hijab eller nikab. 
Hansens inntrykk er i tillegg at menn med opprinnelse fra Midtøsten og Sør-Asia ofte 
blir utsatt for islam-orientert hatkriminalitet, mens menn fra Somalia i større grad blir 
utsatt for hatkriminalitet basert på etnisitet, altså deres afrikanske opprinnelse. Somaliske 
kvinner, som er mer synlig muslimer gjennom ulike typer tildekking av kroppen, blir utsatt 
for mer islam-orientert hets.132

Rapporten fra 2017 viser at 40 gjerningsmenn totalt er dømt for hatkriminalitet basert på 
religion. Den typiske gjerningsmannen er ifølge rapporten for 2017 oftest mann, og godt 
voksen (ingen av gjerningsmennene er under 30 år). Mennene som er dømt er født i Norge 
og er norske statsborgere, og 3/4 av mennene er enten ikke i jobb eller så er dette oppgitt 
som «ukjent» i politirapporten.

Anbefalinger:
 Ɂ Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger, eventuelt inkorporere det tydelig i en 

handlingsplan mot rasisme.

 Ɂ Forskning som undersøker interaksjonen mellom rasisme og muslimfiendtlige 
holdninger

 Ɂ Mer nyansert statistikk for hatkriminalitet

132 Oslo politidistrikt (2018) Hatkriminalitet – Anmeldt hatkriminalitet 2017, URL: https://www.politiet.no/

globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/anmeldt-hatkriminalitet-oslo/anmeldt-hatkriminalitet-i-oslo-2017_

v2.pdf



 92

NASJONALE MINORITETER

Nasjonale minoriteter er folkegrupper med århundrelang tilknytning til landet. Norge har 
anerkjent fem nasjonale minoriteter med de rettigheter som følger av Norges tilslutning til 
Den europeiske rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter, FNs konvensjon om sosiale 
og politiske rettigheter og Den europeiske minoritetsspråkpakten. Disse minoritetene er: 
kvener, skogfinner, jøder, romanifolket/tatere og rom. 

Representanter for tre nasjonale minoritetsorganisasjoner har deltatt i arbeidsgruppa. Vi 
har valgt å samle avsnittene om kvener og norske i et eget kapittel i rapporten, da de i liten 
grad har deltatt i rapporteringsarbeidet tidligere og organisasjonene ønsket å gi en mer 
utfyllende beskrivelse av sin situasjon og sine anliggender.

Når det gjelder forhold for den nasjonale minoriteten tatere, er deres anliggende integrert i 
rapporten forøvrig. 

Nasjonale minoriteters organisasjoner må styrkes

(Artikkel 2, 2) 

Konvensjonens artikkel 2, 2 forplikter konvensjonspartene til: «… å sikre tilfredsstillende 
utvikling og vern for visse rasegrupper eller individer som tilhører disse grupper, med det formål 
å garantere at de fullt ut og på like fot kan nyte menneskerettighetene og de grunnleggende 
friheter».133

Tildelingene til de nasjonale minoriteters organisasjoner er svært små: hvert år fordeles 
det til sammen i underkant av 5 mill. kr i driftsstøtte til de 5 nasjonale minoritetenes 
7 organisasjoner.134 Disse organisasjonene er de eneste som etterser og sørger for at 
rettighetene til de nasjonale minoritetene ivaretas. Videre er det satt begrensninger på 
bruken av midlene ved utenlandsreiser, som f.eks. betyr at organisasjonene ikke fritt kan 
jobbe opp mot FN eller Europarådet, og heller ikke fritt knytte og pleie nettverk og allianser 
i andre land.

Dette er vanskelig å få til, uten å ha ansatte i organisasjonene, noe som i liten grad finnes. 
De kvenske organisasjonene har f.eks. tilsammen 1,4 fast lønnede medarbeidere, alle ved 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeninliitto som største kvenske organisasjon. Et 

133 Regjeringen (2018) FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD). URL: https://www.regjeringen.no/

contentassets/099c01568a0e4ecaa8ac606847fd7542/rasediskrimineringskonvensjonen.pdf

134 Statsministerens kontor (2018) Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter. URL: https://www.regjeringen.no/

no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/fordeling-av-tilskudd-til-nasjonale-mino/

id516798/
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eksempel på hvor dette ble satt på prøve, er forarbeidet til kommisjonen for gransking av 
fornorsking og urett mot samer og kvener.135 Taternes landsforening har 0,2 stilling.

De nasjonale minoritetenes organisasjoner må i økende grad gis mulighet, og inviteres til, å 
påvirke og si hva som er best for sitt folk, og settes i stand til å påvirke, holde seg oppdatert, 
bidra i prosesser som angår dem og være med i den offentlige debatten gjennom å gis 
tilstrekkelige ressurser til dette.

Anbefalinger:
 Ɂ Umiddelbar og betydelig økning av driftsmidlene til organisasjonene til de nasjonale 

minoritetene

 Ɂ Fjerne begrensingen på hvilke områder i verden nasjonale minoriteter kan reise til på 
tildelte midler.

 Ɂ Offentlige etater og enheter må påse at de nasjonale minoritetene gis muligheten til å 
påvirke i alle saker som angår dem, sikre at de inviteres med og gis mulighet til å bidra 
i offentlige prosesser og i rapporteringer mot Europarådet, FN og annen internasjonal 
rapportering og saksgang.

 Ɂ Det bør opprettes eget statssekretariat for de nasjonale minoriteter under Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet. 

Kvener

(Artikkel 2, 1 a, anbefaling 8.)

Konvensjonens artikkel 2, 1a: «… ikke å foreta handling eller utøve praksis som innebærer 
rasediskriminering og sørge for at alle offentlige myndigheter og offentlige institusjoner handler i 
samsvar med denne forpliktelse».

I anbefaling 8 anbefaler komiteen at konvensjonsparten fremlegger for komiteen alle 
tilgjengelige indikatorer om befolkningssammensetningen, alle andre opplysninger om 
morsmål, alminnelig benyttede språk og andre indikatorer vedrørende etnisk mangfold.

I det daglige opplever kvenske organisasjoner at folkegruppen marginaliseres når det gjelder 
rettigheter til bevaring av språk, eiendomsrett og bruksrett av naturressurser. Støtte til 
media, kulturelle uttrykk og egenorganisering er meget begrensede.

Europarådet har siden 2000, gjennom rapporteringsprosessen overfor den Europeiske 
Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, etterspurt pålitelig statistikk 
på folketallet for nasjonale minoriteter, herunder kvener.136 Norge har tidligere rapportert 

135 Ruijan-kaiku (2018) Ønsker åpne møter om sannhetskommisjon. URL: https://www.ruijan-kaiku.no/onsker-

apne-moter-om-sannhetskommisjonen/, Ruijan-kaiku (2018) Ta ansvar – sørg for likeverdighet i sannhets- og 

forsoningskommisjon. URL: https://www.ruijan-kaiku.no/ta-ansvar-sorg-for-likeverdighet-i-sannhet-og-

forsoningskommisjon/

136 Statsministerens kontor (2002) Den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale 

minoriteter. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/temadokumenter/nasjonale_minoriteter/
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til Europarådet at de har startet arbeidet med å kartlegge antallet kvener. Vi kan imidlertid 
ikke se at noe arbeid med dette er igangsatt. I Norges 4. rapport til rammekonvensjonen 
viser en til skepsis i befolkningen av nasjonale minoriteter, som grunnen til at man ikke 
legger fram pålitelige opplysninger om situasjonen til nasjonale minoriteter.137

Norge har, tross manglende statistikk, over lang tid oppgitt at det er 10 000–15 000 kvener 
i Norge.138 Dette til tross for korrigeringer fra kvensk hold, og at forskere anslår at det er 
minst 50 000 kvener i Norge.139 Ved å underslå antallet, underslår en i tur behovene til 
gruppen. Dette bidrar til at befolkningen marginaliseres og at Norge i praksis legger en 
innskrenking som tilsynelatende har som «formål eller virkning er å oppheve eller begrense 
anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som 
helst annet område av det offentlige liv».

Et annet eksempel som er til hinder for målrettede tiltak for kvensk språk, er at regjeringen 
fremdeles, etter mange oppfordringer, ikke har åpnet for at det i skolenes GIS-system kan 
registrere hvilke barn som får opplæring i kvensk. Kvenske barn i Troms og Finnmark har 
rett til å velge opplæring i kvensk eller finsk under læreplanen «Finsk som andrespråk». De 
aller fleste skoler har fått dispensasjon til å tilby kun opplæring i finsk, og ikke kvensk bl.a. 
pga. lærermangel. På grunn av slikt svakt tallmateriale kommer ikke manglene i tiltakene 
for kvensk språk i skolen frem. Etter det vi har av informasjon om, er det kun en kommune i 
Norge som tilbyr kvensk språk i skolen, her går det 40–50 barn får dette tilbudet.140

Oppsummert er mangelen på informasjon, pålitelig tallmateriale og forskning på kvenske 
utfordringer og faktiske situasjon et hinder for å bedre situasjonen for kvenene.

Anbefalinger:
 Ɂ Konsultere kvenene og /eller kvensk medbestemmelse i alle saker som berører kvenske 

forhold. 

 Ɂ Bidra til anerkjennelse av kvenenes rettigheter i Norge, på alle nivåer i samfunnet

 Ɂ Bidra til statistikk og tallmateriale som gir informasjon om den faktiske situasjonen for 
kvenene i Norge

 Ɂ Opprette forskningsprogrammer og/eller bidra til forskning og utredninger som 
undersøker kvenske utfordringer innen skole, helse, arbeidsliv m.m.

nasjmin_europaradets_rapport_norges_forste_rapp_norsk.pdf

137 Norges 4. rapport til Europarådets komite https://www.regjeringen.no/contentassets/

ab3c177f6b7b46c99d9eb8e8e88d609b/europaradets-4-rapport-om-norge-2016.pdf

138 Statsministerens kontor (2002) Den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale 

minoriteter. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/temadokumenter/nasjonale_minoriteter/

nasjmin_europaradets_rapport_norges_forste_rapp_norsk.pdf

139 Lane, Pia Marit Johanne (2011). ISSN 0165-2516. 2011(209), s 57– 74 . doi: 10.1515/IJSL.2011.021. 

http://www.hf.uio.no/multiling/personer/kjernegruppe/pial/articles/languageemancipation_

internationaljournalsociologyoflanguage.pdf

140 Fjerde uttalelse fra rådgivende komite for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, pkt 

82 i https://www.regjeringen.no/contentassets/ab3c177f6b7b46c99d9eb8e8e88d609b/fjerde-uttalelse-om-

norge---norsk-oversettelse-.pdf
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Offentlig utredning av rettigheter og stilling basert på historie

Kvenene som folk hører til på Nordkalotten og områdene som i dag utgjør nordlige deler av 
Norge, Sverige og Finland.141 Spørsmålet om kvenene er beskyttet under ILO 169 dukker 
opp med jevne mellomrom fra ulike hold. Det formelle i hht ILO 169 Art. 1. pkt 1. synes for 
kvenene å være tilfredsstilt, men det er ikke utredet. Det kvenske folket må videre fritt og 
åpent ta stilling til det grunnleggende kriteriet (Art 1. pkt 2.) om egen-identifisering.

I omtale av kvenene er det ofte misvisende fremstillinger der kvensk historie synes å 
starte på 1700-tallet. Norske Kveners Forbund får ofte klager på slik historiefortelling 
og denne typen marginalisering sårer mange kvener. I arbeidet med sannhets- og 
forsoningskommisjonen har slike eksempler blitt løftet frem mange steder, og det ser ut 
som dette er en arv Norge har med seg fra tidligere tider.

Norske Kveners Forbund har over lengre tid ønsket en utredning av rettigheter og stilling 
basert på kvenenes historie. NKF-RK ba om en utredning i hht. ILO 169 sist i 2006 fra 
daværende KMD og minister.

Anbefalinger:
 Ɂ Offentlig utredning av rettigheter og stilling basert på kvenenes historie og 

internasjonale konvensjoner ratifisert av Norge.

Kvenenes rett til lik behandling for domstolene og rett til likeverdige offentlige tjenester

(Artikkel 5 a, anbefaling 38, om tolketjenester som sikrer likeverdige offentlige tjenester)

Kvenenes rett til lik behandling for domstolene og likebehandling i møte med f.eks. 
barnevern, sosialtjenester o.l. er utsatt av to grunner: (1) Mangel på kvensk kulturkunnskap 
i rettssystemet og i forvaltningssystemet, som kan føre til misforståelser som kan gå ut over 
kvener i kontakt med disse enhetene. (2) Mangel på tilbud til å forklare seg og forsvare seg 
på kvensk språk eller tolking i møte med rettsvesenet eller andre offentlige instanser.

Dette bryter også med Norges forpliktelser nedfelt i FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter og i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, 
art 10 pkt. 3. Eventuelle misforståelser som kan oppstå av kulturelle eller språklig 
grunner kan ha store konsekvenser for den enkelte. Dette kan gjelde også om han/hun har 
tilsynelatende gode norskkunnskaper.

Norge har valgt å ikke forplikte seg til del III i den europeiske pakten om regions- eller 
minoritetsspråk for kvensk språk, og en av hovedgrunnene er nettopp at man ikke gir rett 
til bruk av kvensk språk i rettssystemet, f.eks.: «Der tiltalte behersker kvensk og norsk, 
har han/hun dermed ikke en særskilt rett til å bruke sitt minoritetsspråk» og «Bevis eller 
anmodninger skrevet på kvensk vil derfor utelukkes om det ikke følger en oversettelse.»142

141 https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/nasjonale-minoriteter/nasjonale_minoriteter_eng_

trykk-01.02.pdf Norway’s National Minorities. Norw. Directorate for education and training (2015), pp. 25–27

142 (Se s 6 i vedlegg til 14/7082-5 Vedrørende henvendelse om Den europeiske pakt for regions- eller minoritetsspråk 

(minoritetsspråkpakten) datert 23.mai 2018)
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Anbefalinger:
 Ɂ  At utdanningene som inngår i nevnte offentlige tjenester styrkes med bred og 11 god 

kunnskap om kvener og nasjonale minoriteter generelt, deres historie, kulturelle trekk 
og rettigheter i Norge.

 Ɂ Omfattende opplæring i rettssystemet og offentlige instanser for å umiddelbart kunne 
bedre på situasjonen, særlig når det gjelde kulturell kunnskap.

 Ɂ At de rettslige hindrene som i dag finnes for å tolke på kvensk ved domstolene og andre 
organer som håndhever lov oppheves, slik at kvener som ønsker å bruke kvensk språk 
tillates det – selv ved gode norskkunnskaper

 Ɂ At det opprettes tolketjenester og tolkeutdanninger for kvensk språk 

Retten til å eie eiendom, og retten til å arve

(Artikkel 5d) (v) og (vi), komiteens anbefaling 30 e.) 

Kvenske NGOer får stadig rapporter om historisk urett der kvenske eiendommer (de fleste 
fra minst 50–60 år tilbake i tid) og kvensk bruksrett (også mange fra nyere tid) har gått tapt 
– og at kvensk eiendom har gått tilbake til staten. Mange eksempler er kvensk eiendom som 
kan ha gått over til festekontrakter etter krigen. Dette bruddet på retten til å eie går i sin tur 
ut over retten til å arve.

Prosessene som har ført til at kvener har mistet eiendomsrett er i mange tilfeller knyttet 
direkte til deres etnisitet og språk, først og fremst knyttet til kontrakter på fremmed språk 
(norsk), samt at kvensk sedvane ikke har blitt respektert ved bedømming av eiendom.143

Videre er det eksempler på tap av eiendom når allmenningene i nord har skiftet eier (f.eks. 
bygdefolks rydninger ble omgjort til leilendingsbruk i 1760,144 og festekontraktsaker som 
kan spores tilbake til bl.a. 1866). Kvenske rettigheter til land og vann blir neglisjert.145

Anbefalinger:
 Ɂ En statlig gransking av omfanget av tap av eiendom for kvener, særlig i overgangsfaser 

av ulike slag. Kvensk sedvane og lokale forhold må tas hensyn til og tas i betraktning når 
eiendomsforhold skal kartlegges og bedømmes.

 Ɂ Ha en bred gjennomgang av rettsforholdene når det gjelder eiendom for å rette opp 
eventuelle tap av eiendom og finne minnelige løsninger i de tilfeller der flere kan komme 
til å ha lidd eller lide tap.

143 Ole Kristian Jørgensen (2017) Gården har tilhørt samme familie i 180 år. Nå gjør Statskog krav på den.  

URL: http://nordnorskdebatt.no/article/familien-har-eid-bodd-pa-garden

144 Øyvind Ravna/UiT (2017) Kongen var blakk og solgte unna Nordland og Troms. Det var starten på en kronglete 

eiendomshistorie i nord. URL: http://nordnorskdebatt.no/article/rett-basert-pa-forgangne-tiders

145 Laila Lanes/NRK (2016) En skjebnesvanger underskrift. URL: https://www.nrk.no/troms/xl/en-skjebnesvanger-

underskrift-1.13164547 

Laila Lanes/NRK (2017) Familien har bodd her i snart 200 år – nå vil staten ha eiendommen. URL:  

https://www.nrk.no/troms/familien-har-bodd-her-i-snart-200-ar-_-na-vil-staten-ha-eiendommen-1.13633329
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 Ɂ Opprette ordninger med fri rettshjelp til gjennomgang og til eventuelle rettssaker i slike 
tilfeller.

Nærings- og bruksrettigheter

Det kvenske folks rettigheter til land og vann er under press, dette gjelder rett til 
tradisjonelt kvensk uttak av ved, torv, fôr, bærplukking og annen høsting fra naturen, jakt 
som snarefangst, sjølaksefiske m.m. Tradisjonell kvensk sedvane og kvensk organisering av 
uttak og høsting har vært basert på bærekraftig og rettferdig fordeling, både sosialt og med 
hensyn på naturen og fremtidige generasjoner.

Kvenene har i dag ingen medbestemmelse når det gjelder fordelingen av ressursene eller 
hvordan naturen skal beskattes. Dagens situasjon er at kvener hindres fra å videreføre 
tidligere generasjoners tradisjoner og sterke bånd til naturen – kultur og tradisjonsarv 
videreføres ikke.146

I områder hvor kvensk, samisk og norsk befolkning bor side om side gjelder den kollektive 
urfolksretten befolkningen som helhet:147 Dette angår for eksempel bruksrettigheter til land 
og vann, samt rett til kystfiske.

Også tradisjonelt kvensk kystfiske er under press, som eksempel kan nevnes de to 
kvenbygdene Pykejä – Bugøynes og Annijoki – Vestre Jakobselv ved indre Varangerfjord, 
hvor befolkningen tradisjonelt har hatt rett til kystfiske, men denne retten er sterkt 
svekket bl.a. pga oppdrettsnæringen og press utenfra. Men dette gjelder kvenske områder 
både i Finnmark og Troms. Større aktører «utenfra» tapper ressurser i fjordene og 
fjordfiskerne høres ikke ved etablering av oppdrettsanlegg, som noen steder gir konflikt 
om areal. Oppdrettsnæringens lakselusbehandling med pestosider synes å gå ut over 
kystrekebestanden, som i tur påvirker det biologiske mangfoldet som skal sikre kysttorsken 
et levegrunnlag.148

Videre er den tradisjonsrike kvenske selfangstnæringen truet, med tap av materiell og 
immateriell kultur, og økt kobbe-populasjonene langs kysten blir en trussel mot tradisjonelt 
kystfiske.149

Dette i sum fører til at selvstendige fjordfiskere mister sitt livsgrunnlag, herunder en stor 
andel kvenske fiskere. Slik fortrenges tradisjonelle kvenske næringer og truer det materielle 
grunnlaget for kvensk kultur.

146 Eirik Hind Sveen/NRK (2017) Når ekornene reiser seg mot staten. URL: https://www.nrk.no/troms/xl/nar-

ekornene-reiser-seg-mot-staten-1.13413349

147 Laila Lanes/NRK (2016) Ønsker sak mot staten for å beholde fiskefelt fri for oppdrett. URL: https://www.nrk.no/

troms/onsker-sak-mot-staten-for-a-beholde-fiskefelt-fri-for-oppdrett-1.13030229

148 https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Frykter-rekekollaps-i-Troms 

https://www.nordlys.no/her-pumper-marine-harvest-kjemikalier-ut-i-kvanangen-bassenget/s/5-34-531692 

https://www.itromso.no/nyheter/2017/01/17/Nå-klager-både-fiskerne-og-Sametinget-på-åpning-for-oppdrett-i-

Ullsfjorden-14076938.ece

149 https://www.ruijan-kaiku.no/tre-av-fire-ishavsskippere-var-forste-generasjon-kvener-i-norge/
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Anbefalinger:
 Ɂ Rettigheter til tradisjonell utnyttelse av naturressurser også må gis til kvenbefolkningen, 

som har en historisk forankring i området.150

 Ɂ Sikre kvensk medbestemmelse i forvaltning og bevaring av naturressursene.

 Ɂ Det kvenske folket må gis medbestemmelse i FeFo og i fremtidig forvaltning av land 
og vann sør for Finnmark/i Hålogalandsallmenningen, samt sikres representasjon 
i lokale styrer o.l. som befatter seg med forvalting av naturen som for eksempel 
nasjonalparkstyrer.

 Ɂ Sikre bærekraftig utnyttelse av fjordene med respekt for tradisjonelle kvenske næringer

 Ɂ Pålegge at det i utredninger, tiltak og endringer forvalting knyttet til naturressurser og 
-vern tas behørig hensyn til kvenske tradisjoner og næringer, med særlig hensyn til de 
kvenske bygdenes tradisjonelle kystfiskerett og bruk av utmark.

Sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter, … rettferdige og gode arbeidsforhold …

(Artikkel 5 e, 5 e (i))

Tiltak og prosjekter knyttet til kvensk språk og kultur er preget av midlertidige ansettelser, 
prosjekt- og deltidsstillinger, forventet ulønnet arbeid i utvalg og komiteer, m.m. 
Dette gjelder i større grad språkarbeid (særlig voksenopplæring), kulturelt arbeid og 
organisasjonsarbeid (særlig sårbart er dette for arbeid i ungdomsorganisasjonene), og til 
dels innen områdene journalistikk, kunstnerisk arbeid, museumsarbeid m.m. I flere tilfeller 
bidrar kvenske organisasjoner med å kvalitetssikre utredninger og offentlige dokumenter 
der en burde og kunne ha brukt faglige instanser til denne kvalitetssikringen, som ikke en 
gang blir synliggjort.

Kvensk skriftlig materiale i offentlige dokumenter, gjøres i all hovedsak av Kvensk 
Institutt151 (Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, stiftet i 2005). Det er behov for 
større forutsigbarhet for de ansatte ved Kvensk Institutt, at de kan ansette flere fast i fulle 
stillinger til å gjøre dette arbeidet som er økende i omfang. Kvensk institutt opplyser at 7 av 
13 ansatte har fast stilling, der midlertidige stillinger utgjør til sammen 3,8 årsverk. Dagens 
stillinger ikke er tilstrekkelig for å dekke instituttets oppgaver, alle stillingene kunne ifølge 
instituttet vært faste stillinger i 100 % om instituttet hadde hatt midler til det.

I tillegg til meget lave tilskudd, sett i forhold til det reelle behovet, skyldes mye av 
problemet at tilskuddsordninger i hovedsak er prosjektbasert og selv faste tiltak som avisen 
Ruijan Kaiku og Storfjord språksenter152 må fra år til år søke om prosjektstøtte til ordinær 
drift. Dette er nettopp også med på å hindre utviklingen og dermed begrense kvenenes rett 
til å fritt nyte sitt språk og sin kultur.

150 Utdanningsdirektoratet (2015) Norway’s national minorities – for kindergarten and school staff.  

URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/nasjonale-minoriteter/nasjonale_minoriteter_eng_

trykk-01.02.pdf 

151 http://www.kvenskinstitutt.no/om-kainun-institutti/

152 Storfjord språksenter et flerspråklig språksenter som driver opplæring i kvensk, samisk og finsk som ble 

etablert i 2009, og fra 2014 er en egen avdeling i kommunen.



99

Anbefalinger:
 Ɂ Bedre forutsigbarheten for tiltak for kvensk språk og kultur med flere faste tilskudd over 

statsbudsjettet

 Ɂ Pålegge de enheter som i sine skriftlige uttrykk ofte har behov for kvensk tekst å tilsette 
fast kvenskspråklige ansatte, eller inngå en fast ordning om å kjøpe fri ansatte ved 
Kvensk Institutt for å dekke behov. 

Retten til offentlig helsestell, medisinsk behandling …

(Artikkel 5e (iv))

Delvis tilknytning til komiteens anbefaling punkt 38, som lyder: «Komitéen anbefaler at 
den statlige parten sikrer at tolketjeneste ytes av kvalifisert personell, og at bruk av barn og nære 
slektninger unngås. Komitéen anbefaler også at den statlige parten følger opp ‘Interpreting Services 
Review Committeee’ og vedtar lover om tolketjeneste for å garantere lik tilgang til offentlige 
tjenester for alle.»

På grunn av et manglende tilbud på tolking, samt mangel på kulturell kunnskap i møte med 
kvener i helsevesenet frykter man at særlig eldre kvener som ikke har godt norsk språk får 
dårligere eller feil behandling pga. språklige vanskeligheter.

Språk er autoritet, og også for tilsynelatende norskspråklige kvener gir det problemer å 
ikke kunne snakke kvensk i møte med helsevesenet. Ved psykisk pleie mangler et tilbud på 
kvensk språk. Kvener i psykisk helsevern kan ha traumer som kan knyttes til fornorskingen 
og internatskolene, og derfor er dette særlig alvorlig. Det er et uttalt problem at demente 
kvener som mister sine andre- og tredjespråk, og kun står igjen med kvensk språk som 
kommunikasjonsmiddel, ikke møtes av helsepersonell som behersker kvensk, med en 
uverdig alderdom, med isolasjon og ensomhet som resultat. Mangel på kulturell forståelse 
hos helsepersonell er viktig i et helseperspektiv, ikke minst hos de som har tilsynelatende 
gode norskkunnskaper.153

Anbefalinger:
 Ɂ At det sikres personell lokalt som behersker kvensk i helsestell og medisinsk behandling 

i de kvenske områdene, og særlig i eldreomsorgen

 Ɂ At det opprettes kvenske tolketjenester innen alle områder for helsestell og medisinsk 
behandling

 Ɂ At utdanningene som innen helsestell og medisinsk behandling styrkes med bred og god 
kunnskap om kvener og nasjonale minoriteter generelt, deres historie, kulturelle trekk 
og rettigheter i Norge.

 Ɂ Omfattende opplæring for å bedre kunnskapen om utfordringene som kan oppstå om 
man ikke tar hensyn til kulturelle eller samfunnsmessige forhold for kvener og nasjonale 
minoriteter i helsevesenet.

153 Se Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil. (2015) Continuity and Change in Life Engagement 

Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2015; Volum 33 (3). ISSN 0898-0101.s 205 - 227.
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Retten til undervisning og opplæring på morsmål

(Artikkel 5e (iv))

(Også delvis tilknytning til anbefaling punkt 28)

Det refereres til anbefaling 28, da det å sikre at samisk språk fremmes og bevares, også har 
relevans for det kvenske språk.

Kvensk språk er et av de mest truede språk i Europa i dag.154 Noen positive tiltak for å 
fremme språket i de siste årene strekker ikke til for å snu trenden med språkdød. Det er 
behov for en langt mer offensiv politikk, over hele det kvenske språkområdet.

Elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn i kvensk kjerneområde har rett til opplæring i 
finsk som andrespråk i grunnskolen når minst tre elever krever det av skoleeier. Retten til 
opplæring er ikke implementert i loven for den videregående skole.

I lovverket nevnes ikke kvensk, men § 2-7 i opplæringslova omtaler opplæringen som finsk 
som andrespråk. En endring er imidlertid nå på høring. I læreplanen omtales både finsk og 
kvensk i dag, og i teorien skal eleven ha mulighet til å kunne velge opplæring i finsk eller 
kvensk som andrespråk, men i praksis brytes dette de fleste steder ved at kun finsk tilbys. 
Det er kun to skoler i Norge som tilbyr kvensk språk, dvs. omtrent 50 kvenske barn får dette 
tilbudet.155

Vi henviser videre til Norut-rapporten «Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som 
andrespråk».156 Der trekkes i hovedsak tre forhold frem: (1) Mangel på informasjon til 
foreldre, (2) at timer i kvensk tas fra andre fag, og (3) mangel på språkarenaer lokalt. Det 
har ikke vært videre konkret oppfølging av disse punktene fra Utdanningsdirektoratet.

Det finnes et læreverk for 1.–7. klasse skrevet av Agnes Eriksen for opplæring i kvensk. Det 
mangler læremateriell for kvenskopplæring i ungdomsskolen og videregående skole. En 
skolegrammatikk er under utvikling.

Anbefalinger:
 Ɂ Skoleeiere må pålegges å gi tydelig informasjon om muligheten til kvensk som 

andrespråk til elever og foreldre gjennom nettsider, innmeldingsskjemaer. Skoleeier må 
pålegges å bedre tilrettelegge for kvensk i skolen.

 Ɂ Skole, lovverk og læreplan: En presisering av opplæringsloven om individuell rett til 
opplæring i kvensk som andrespråk med oppheving av den geografiske begrensningen 
av opplæringen til fylkene Troms og Finnmark,157 samt lovfesting av kvensk/finsk som 

154 European language diversity for all (Eldia) (2018) URL: http://www.eldia-project.org/index.php/et/pa-norsk-no

155 Se pkt. 82 i Den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter 

(2016) Fjerde uttalelse om Norge, vedtatt 13. oktober 2016. URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/

ab3c177f6b7b46c99d9eb8e8e88d609b/fjerde-uttalelse-om-norge---norsk-oversettelse-.pdf

156 Northern research institute (NORUT) (2015) Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk.  

URL: http://norut.no/sites/default/files/norut_rapport_14-2015.pdf

157 Se pkt. 82 i Den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter 

(2016) Fjerde uttalelse om Norge, vedtatt 13. oktober 2016. URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/

ab3c177f6b7b46c99d9eb8e8e88d609b/fjerde-uttalelse-om-norge---norsk-oversettelse-.pdf
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andrespråk på videregående nivå. En formulering tilsvarende opplæringslovens §2-7 må 
inn i privatskoleloven.

 Ɂ Barnehage: Sikre retten til lek og læring på kvensk språk i barnehagen i lovverket, med 
rett til egne kvenske språkreir/avdelinger i alle barnehager i Troms og Finnmark og rett 
til daglige aktiviteter på kvensk for alle kvenske barn i hele landet.

 Ɂ Lærermangelen: Rekrutteringsstrategi med gode incentiver til studenter som velger 
kvensk barnehage- eller lærerutdanning. Øke antall lærere som kan undervise i kvensk 
som andrespråk. Bidra til fjernundervisning ved behov.

 Ɂ Læremateriell: Sørge for læremateriell på alle trinn, herunder kvensk (digital) 
skoleordbok og bidra til videreutvikling og oppdatering av læremateriell. Tilrettelegge 
for samordnet distribusjon av læremateriell

 Ɂ Opprette stipendordning for videregående opplæring i kvensk/finsk som andrespråk.

 Ɂ Fritak fra norsk sidemål for elever som velger kvensk i grunnskolen og i videregående 
skole.

Retten til på like fot å delta i kulturell virksomhet

(Artikkel 5e (vi), anbefaling 28, om å sikre samisk språk, samme relevans for kvensk 
språk og kultur (se pkt. over)).

Den kvenske kulturen og kvensk språk blir usynliggjort i det offentlige. Situasjonen er 
alvorlig for kvensk media, med lite eller ingen oppsøkende journalistikk rettet mot kvenenes 
historie, språk og kultur, eller den politiske håndteringen av kvenfolket. Lite av det som 
lages kommer i riksdekkende media.

Den kvenske avisen Ruijan Kaiku ble av Stortinget i St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og 
meining løftet frem med ønske om å gjøre avisen til ukesavis. Avisen har samme antall 
utgivelse i dag som i 2007; 10 utgaver i året. NRK la i desember 2017 ned det eneste 
radiotilbudet på kvensk og bekreftet i møte med Norske Kveners Forbund mai 2018 at NRK 
ikke vil gjenopprette et kvensk TV- eller radiotilbud med ordinære lineære sendinger.

Situasjonen for kvenske utgivelser er at det gis ingen støtte til kvenske utgivelser av 
skjønnlitteratur. Statlig innkjøpsordning for skjønnlitteratur innbefatter kun norske 
utgivelser. Kvensk kultur har ingen lavterskelstøtte for kvenske kulturtiltak. Teater, musikk 
står i realiteten med svært få eller ingen muligheter til støtte, også kulturelle aktiviteter 
rettet mot barn og unge.

Det er satt i gang flere større program for å kartlegge samiske og norske kulturminner. Når 
det gjelder kvenske kulturminner er registreringene hverken koordinert og systematiske, 
og kvenske kulturminner har ikke særegne fredningsbestemmelser. Det resulterte bl.a. i at 
et at det eldste kjente kvenske kulturminnet, en tjæremile i Alta, ble ødelagt i 2017. Den ble 
ikke registrert som verneverdig, og falt utenom den lovfestede fredningen. Norske Kveners 
Forbund får jevnlige klager på at kvenske kulturminner er registrert med feil etnisitet i 
registrene, og at det oppleves som diskriminering og marginalisering.
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Anbefalinger:
 Ɂ Heving av språket kvensk til del (nivå) III i hht Europarådets språkcharteret, i tråd med 

et sterkt og langvarig ønske fra kvenene.

 Ɂ Oppfordre NRK å opprette et kvenskspråklig TV- og radiotilbud, med både daglige og 
ukentlige programmer.

 Ɂ Gi fast driftsstøtte til Ruijan Kaiku over statsbudsjettet og øke denne slik at avisen kan 
nå målsettingen om å bli ukesavis, og med økt daglig innhold på nett.

 Ɂ Bidra til vern av og styrke arbeidet med kvenske kulturminner. Styrke fredningsgrensen 
for kvenske kulturminner ved å sette denne til år 1917 eller eldre i kulturminneloven, 
sammen med samiske kulturminner.

 Ɂ Sikre korrekt registrering av kulturminner med en gjennomgang av eksisterende 
registre.

 Ɂ Opprette lavterskelstøtte for kvensk kultur f.eks. gjennom et kvensk kulturfond og 
opprette støtteordninger for aktiviteter for kvenske barn og unge

 Ɂ Opprette innkjøpsordning for kvensk litteratur

 Ɂ Bidra til kvensk teater og fremme formidling av kvensk historie og historiefortelling

 Ɂ Løfte og fremme kvenske kulturuttrykk gjennom satsing på kvenske festivaler og 
øremerkede midler til kvenske kulturutøvere.

Ny gjennomgang av Den europeiske pakten om minoritetsspråk

Det er fra regjeringen varslet en ny gjennomgang av Den europeiske pakten om regions- 
eller minoritetsspråk og hvorvidt kvensk språk skal omfattes av del II eller III. (Se 
14/7082-5 Vedrørende henvendelse om Den europeiske pakt for regions- eller minoritetsspråk 
(minoritetsspråkpakten) datert 23.mai 2018.). Sist det ble gjort en gjennomgang var i 2014.

I den vurderingen av kravene som skal gjøres nå oppfordrer vi til

 — at det tas hensyn til problemstillingene som her beskrives under artikkel 2, 1a, artikkel 
5a), artikkel 5e) (i), artikkel 5e) (iv), artikkel 5e) (v) og artikkel 5e) (vi), og

 — at organisasjonene tas med på samråd.

Fornorskningens konsekvenser. Rett til å ved domstol å søke erstatning eller oppreisning 
for enhver skade som er lidt som følge av slik diskriminering

(Artikkel 6)

Fornorskningen er en politikk med langvarig undertrykkelse og diskriminering av kvenene 
og samene. Det nedsettes nå en kommisjon for gransking av fornorsking og urett mot samer 
og kvener, som skal granske denne politikken, dens bakgrunn og forløp, konsekvenser for 
gruppene og enkeltindividet, og virkningshistorie.
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Mange opplevde en skolegang på internat- og/eller grendeskoler hvor man ikke forsto noe av 
undervisningen før man hadde gått mange år på skolen – fordi all undervisning var på norsk, 
og kvensk var forbudt som hjelpespråk.

Konsekvensen av dette har vært tapt skolegang, med virkninger senere i livet ved at man 
har måttet velge bort videre studier, ikke har kommet seg så langt i arbeidslivet som man 
egentlig skulle ha kunnet, ettervirkninger med utslag for fysisk og psykisk helse senere i 
livet, etc. Dette har gitt økonomiske tap for den enkelte, samt tap av videreutdannelse og 
tap av yrkesmuligheter, og det har gitt tap for den kvenske befolkningen som gruppe, og 
deres mulighet til å hevde og forsvare sine rettigheter.

Anbefalinger:
 Ɂ Kartlegge omfanget av konsekvenser for enkeltindivider f.eks. gjennom kommisjonen 

for gransking av fornorsking og urett mot samer og kvener.

 Ɂ Opprette en erstatningsordning for reelt sett tapt skolegang under fornorskingen, både 
for internatbarn og hjemmeboende barn.

 Ɂ Opprette stipendordninger, ordninger for nedskriving av studielån og opprette særskilte 
kvenske kvoter ved visse utdannelser

Ingen effektive tiltak mot fornorskingspolitikken, lite gjøres mot mot fordommer

(Artikkel 7)

Konvensjonsartikkelen oppforder til å ta øyeblikkelige og effektive forholdsregler, særlig 
når det gjelder undervisning, utdanning, kultur og opplysninger, med sikte på å bekjempe 
fordommer.

Det er her en delvis tilknytning til komiteens anbefaling punkt 26 bokstav a, om å utvikle 
«hensiktsmessige strategier og politikk som i tilstrekkelig grad svarer på de vansker som rom og 
tatere møter når det gjelder tilgang til arbeid, bolig, helsetjenester og skole/utdanning, og som er 
nødvendig for full integrering i det norske samfunnet.»

Siden det ikke er satt i gang effektive tiltak for å stoppe effekten av fornorskingspolitikken, 
kan man på mange områder påstå at den fortsatt virker med full tyngde både innen språk og 
kultur, og innen andre områder som tar fra oss viktige symboler og kulturelle verdier.

Mange av fordommene mot kvenene som gruppe eksisterer den dag i dag. Uten at det settes 
inn betydelige ressurser for å mobilisere mot de holdninger som ble skapt under fornorskings-
politikken, vil dette fortsette. Dette gir utslag som mangel på kunnskap om kvenene i 
majoritetsbefolkningen, og også blant kvener, selv i de kvenske kjerneområdene. Manglende 
anerkjennelse fra norske myndigheter og marginalisering av kvener bidrar til dette.

Anbefalinger:
 Ɂ Bidra til kunnskap om kvenene i majoritetsbefolkningen og samfunnet som helhet 

gjennom allmenn informasjon, formidling og skoleverket

 Ɂ Pålegge institusjoner nasjonalt, regionalt og lokalt som mottar statsstøtte, herunder 
museum, kultur- og teaterinstitusjoner i Nord-Norge, å fremme og formidle kvenske 
forhold, historier og problemstillinger
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Nasjonale minoriteter: Norske rom, romanifolket, reisende/tater

Anbefaling 26: Situasjonen for rom, romanifolket, reisende/taterne

(Komiteens anbefaling 26 a–f, statens rapport 138–145)

Komitéen anbefaler å utvikle egnede strategier og politikk mht. tilgang til arbeid bolig, 
helsetjenester og utdanning, med sikte på å tilrettelegge for full integrering i det norske 
samfunnet. 

Anbefaling 26 a) om strategier og politikk mht. tilgang til arbeid)

Den norske romgruppa har opp gjennom tidene vært utsatt for alt fra forsøk på folkemord 
under andre verdenskrig, til storstilte assimilering- og integrasjonsforsøk på fra 1970- 
tallet fram til 2015.158 Norske rom er fortsatt en marginalisert gruppe uten noen betydelig 
deltakelse i skole- eller arbeidsmarkedet. I 2012 anslo Europarådet at det i Oslo var ca. 120 
rombarn i alderen 6 til 15 år som var i grunnskolealder, og at kun 71 av disse var registrert 
som elever i grunnskolen. I 2014 var det kun et fåtall av de voksne som deltok i det ordinære 
arbeidsmarkedet.159 De fleste lever i dag på ulike trygdeordninger og/eller tar sporadiske 
jobber innenfor maling og oppussing. 

I Norge er arbeidslinjen grunnslovsfestet, dvs. staten skal tilrettelegge for at innbyggernes 
arbeidskraft skal kunne utnyttes. Dagens regjering har valgt en streng tolkning og praksis av 
arbeidslinja, blant annet gjennom ved innføring av aktivitetsplikt, dvs. at ingen skal motta 
sosialhjelp uten å være i aktivitet.

Vi støtter i stor grad denne strategien som vil kunne forhindre at rom fortsetter å være 
en gruppe som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet som er avhengig av offentlige 
ytelser. Imidlertid har en ved Romsk kultur- og ressurssenter, hvor en del har jobbet med å 
prøve å kvalifisere og aktivisere gruppa i ti år, kun kjennskap til ca. 16 personer som er i et 
ordinært lønnet arbeid. 13 av disse er ansatt ved senteret.

Mange menn livnærer seg gjennom sporadiske oppussingsjobber, mens de fleste kvinner 
mottar en eller annen form for NAV-ytelse. 

Rom-gruppa mangler både formelle kvalifikasjoner og selvtillit, og har flere tradisjonelle 
verdier som skaper utfordringer i møtet med et ordinært arbeidsliv. Spesielt melder 
kvinner ifra til Romsk kultur- og ressurssenter om at de skulle ønsket at de ble møtt med 
større forståelse for de utfordringer de står overfor med å balansere de tradisjonelle 
romske verdiene opp mot det moderne arbeidslivets krav. De ønsker også flere tilrettelagte 
arbeidsplasser hvor de ansatte møter dem med forståelse for deres kulturbakgrunn og ser 
verdien i deres uformelle kvalifikasjoner. 

158 «Å bli dem kvitt». Utviklingen av en «sigøyner politikk» og utryddelsen av norske rom (Hl- sentret, 2015), 

https://www.hlsenteret.no/aktuelt/2015/a_bli_dem_kvit_hl_senteretpdf_lavoppl.pdf (lastet opp 18.10.18)

159 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human rights and the council of Europa ( 2015), https://rm.coe.

int/ref/CommDH(2015)20 (lastet opp 18.10.18) Evaluering av Handlingsplanen for å bedre levekårene for rom 

I Oslo FAFo .
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Anbefalinger:
 Ɂ NAV-ansatte bør få mer kunnskap og vise forståelse for de utfordringene spesielt rom 

kvinner har når det gjelder å balansere de tradisjonelle romske verdiene opp mot det 
moderne samfunnets krav.

 Ɂ NAV bør i større grad samarbeide med arbeidsgivere om tilrettelagte arbeidsplasser hvor 
rom kan få bruke sine uformelle kvalifikasjoner, oppleve mestring og møte forståelse for 
sin kulturbakgrunn.

Anbefaling 26 a om strategier og politikk mht. tilgang til utdanning, og 26 e om tiltak for 
økt skoledeltakelse for rombarn

Romsk kultur- og ressurssenter ser store utfordringer med at den voksne generasjonen 
av norske rom har ingen eller svært mangelfull skolegang, med den konsekvens at de er 
analfabeter og/eller funksjonelle analfabeter. Mange forteller at politikken med å prøve å 
tvinge eller lokke dem til skolebenken har hatt svært liten effekt for dem. Norske rom har 
opplevd fram til nå at skolen har vært et null- sum prosjekt, dvs at skolegang vil føre til at de 
mister sin romske identitet og sitt særpreg.

Sentret legger likevel merke til en holdningsendring blant foreldregenerasjonen og at de 
prioriterer sine barns skolegang, fordi de ikke ønsker at de skal bli like hjelpetrengende 
som de selv er. Dette er en utvikling som bør verdsettes, og en bør ta læring av det som 
fungerer. Senteret har leksehjelp for barn i barneskolen i samarbeid med romlos-ordningen 
i Oslo kommune, og jobber også holdningsskapende opp mot foreldrene med det formål 
at de også skal oppfatte skolen som nøkkel for å bedre norske roms levekår. Sentret har 
imidlertid inntrykk av at det på mange områder hersker mangel på tillit og dialog mellom 
lokale utdanningsmyndigheter og rom, med den følge at mange rombarn fortsatt ikke får en 
fullverdig skolegang.

Selv om de fleste norske rom i dag er bofaste, melder de om vanskeligheter med å balansere 
skolens verdier og krav opp mot forpliktelser og lojalitet til egen gruppe. Mange etterlyser 
mer forståelse og kultursensitivitet fra skolen, for eksempel når det gjelder permisjon 
ved viktige familiære og tradisjonsrike begivenheter, som bryllup og begravelse. Mange 
etterlyser også muligheten til IKT- basert undervisning, slik at barna kan følge skolens 
undervisning selv om de deltar i tradisjonelle familie- eller gruppearrangementer. 

Mange norske rom velger å ta ut spesielt jenter når de når puberteten. Dette kommer av 
redsel for at de skal pådra seg dårlig rykte eller finne seg en kjæreste som familien ikke 
kan godkjenne. Konfliktene mellom de norske romske familiene er stor, noe som øker 
redselen for at ungdommen møter noen og at de gifter seg inn i «feil familie». Det eksisterer 
store mørketall med at barn og ungdom blir bostedsregistrert i andre land for å unngå 
skoleplikten. Representanter for gruppa sier at de ønsker at romske barn skal få muligheten 
til å fullføre grunnskolen, og at de derfor ønsker bedre dialog for å finne løsninger.

Flere rom nevner også redselen for barnevernet, og at barna skal bli tatt av barnevernet 
på skolen, som en grunn til barnas fravær. Ca. 40 rom-barn er i dag er under barnevernets 
omsorg,160 og noen av disse har blitt hentet på skolen. Mange mener at skolen altfor lett 

160 Det er vanskelig å finne eksakte tall, men noe kan finnes i Solomia Karoli sin bok Norske sigøynerbarn – etnisk 

rensning eller barnerov? (Marxist forlag, 2014)
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melder ifra til barnevernet istedenfor å ta kontakt med familien. Flere etterlyser også større 
kulturforståelse blant lærere og at det romske språket og kulturarven får sette sitt preg på 
læreplaner og skolehverdagen. 

Anbefalinger:
 Ɂ Metoden i dag med meldinger til barnevernet ved fravær og bekymringer, gjør ikke 

at skolesituasjonen til norske rom-barn bedrer seg. Utdanningsmyndighetene bør 
istedenfor gå i dialog med representanter for gruppa og enkeltfamilier om hvordan løse 
konkrete utfordringer hvor verdier kolliderer.

 Ɂ Lærerstudenter bør kurses om rom-minoritetens livssyn og verdier, og også på dette 
området er kultursensitivitet og bedre samarbeid viktig.

 Ɂ Skolelos-tjenesten ved Oslo VO Skullerud bør styrkes med stillinger til lærere og 
assistenter med kunnskaper om rom.

Anbefaling 26 b: Effektivt bekjempe rasediskriminerende handlinger og stereotypier

Om den norske rombefolkning diskrimineres:
Den norske rom-gruppa fortsetter å være blant de mest stigmatiserte og mislikte etniske 
gruppene i Norge. Ifølge undersøkelser er rom den etniske gruppen som de fleste nordmenn 
sier at de ikke ønsker som nabo.161 Romsk kultur- og ressurssenter jobber derfor mye med 
å prøve å snu bildet av rom som en kulturfattig og hjelpetrengende gruppe til å bli sett på 
som en ressurs. Sentret jobber også med å fremheve romsk kultur og språk i det norske 
samfunnet. 

Anbefaling 26 b om hatefulle ytringer mot rom

(Refererer her også til anbefaling 16 b: Effektiv etterforskning og domfellelse for 
hatefulle ytringer)

Norske rom er en folkegruppe som både har opplevd, og fortsetter å oppleve både 
diskriminering og trakassering i det norske samfunnet.162

Romsk råd i Norge anmeldte i 2017 syv tilfeller av diskriminering, med dokumentasjon, 
til politiet. Dette gjelder utestengelse fra campingplasser og restauranter, bl.a. De fleste 
anmeldelsene havnet hos politiets hatkrimgruppe. Leder av hatkrimgruppen sa til TV2 i 
mars i år at dette var saker som skulle prioriteres. I dag er fire av de syv sakene henlagt, uten 

161 Naboen ingen vil ha (HL- senteret, 2010)

162 HL-senteret, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (2017) Et uønsket folk,  

Gorm Gaare og Balder Hasvoll (2017) Rom – fortsatt et uønsket folk. URL: https://www.aftenposten.no/

meninger/debatt/i/B7Pn0/Rom---fortsatt-et-uonsket-folk--Gaare-og-Hasvoll,  

Gorm Gaare og Balder Hasvoll (2017) Campingen er helt full for romfamilie, men trønderfamilie slipper inn. 

URL: https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2017/11/13/Campingen-er-helt-full-for-romfamilie-mens-

tr%C3%B8nderfamilie-slipper-inn-15585028.ece,  

Kjersti Johannesen og Kristian Ervik/Tv2 (2015) «Om det kommer sigøynere, er vi fullt».  

URL: https://www.tv2.no/a/7247015/



107

at noen av de fornærmede er blitt avhørt. Romsk råd har ikke fått noen informasjon om de 
tre siste sakene, og vet ikke hvor sakene nå står.163

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal være et lavterskeltilbud for å melde 
inn diskrimineringssaker. Rom opplever at å klage ikke fører noen vei. LDO har bare funnet 
diskriminering mot rom bevist i fem tilfeller de siste tolv årene, til tross for film og/eller 
lydopptak, som burde holde som bevis hvis politiet etterforsker sakene ordentlig. 

Det er dessverre Romsk råds erfaring at det oppleves som om politiet ikke tar anmeldelser 
om hatkriminalitet og hatefulle ytringer når rombefolkningen henvender seg. De har heller 
ikke opplevd at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har de riktige verktøyene i 
diskrimineringssaker, noe som fører til at medlemmer av folkegruppen mister tilliten til de 
nevnte aktørene.

Hvis saken blir behandlet, har man i beste fall fått et vedtak hvor det står at man har blitt 
utsatt for diskriminering eller hatkriminalitet, men mange ser ikke nytten av dette, da de 
verken fører til at fornærmede få erstatning eller at det sanksjoneres mot lovbryter.

Anbefalinger:
 Ɂ Arbeidet mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer i politiet bør styrkes, og å øke 

kompetansen over hele landet må prioriteres.

 Ɂ Det bør settes av tilstrekkelig med midler, slik at prioritering av hatkriminalitet, 
inkludert hatefulle ytringer, blir etterforsket på en grundig måte. Også henleggelser bør 
gjøres rede for på en grundig måte, slik at de som mener seg utsatt for slik kriminalitet 
ikke mister tilliten til å melde inn saker.

 Ɂ LDO bør få kraftigere sanksjonsmidler enn de har i dag, både mot dem som 
diskriminerer og på vegne av den som har opplevd diskriminering. Det bør også gis 
anledning til å overvåke og reagere med kraftigere sanksjoner dersom de samme 
enkeltindivider eller instanser foretar videre diskriminerende handlinger.

Anbefaling 26 e om rombarn som plasseres i institusjoner eller vedtak  
om omsorgsovertakelse 

Det henvises her til Romanifolket/taternes innspill, der de etterlyser større grad av 
kultursensitivitet innen det norske barnevernet.

Anbefaling 26 f: Unnskyldning og gjenopprettelse

I 2015 ga statsminister Erna Solberg en offentlig unnskyldning til norske rom for den 
rasistiske politikken som ble ført overfor gruppa i tiårene før og etter andre verdenskrig 
og lovet en kollektiv økonomisk oppreisning. I dialog med Romsk råd og andre fra gruppa, 

163 Carl Emil Vogt (2017) Den rasistiske ekskluderingspolitikken er beklaget. Men er rom et uønsket folk i dag?  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/xxdWG/Den-rasistiske-ekskluderingspolitikken-er-beklaget-

Men-er-rom-et-uonsket-folk-i-Norge-i-dag--Carl-Emil-Vogt,  

Kjersti Johannesen/TV2 (2017) ANMELDER DISKRIMINERING AV ROMFOLK: Ble nektet adgang – hvit 

nordmann slapp inn. URL: https://www.tv2.no/a/9005918/
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ble det bestemt at oppreisningen skulle brukes på å etablere et kultur- og ressurssenter 
for norske rom i Oslo. Stiftelsen Kirkens bymisjon takket ja til tilbudet fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet om å hjelpe norske rom med å etablere et kultur- og 
ressurssenter, og arbeidet med senteret startet opp i Oslo i januar 2018. 

Anbefaling 26 f: Den kollektive erstatningen til Romanifolket/taterne

Komitéens anbefaling 26 f anbefaler å iverksette anbefalingene til utvalget nedsatt for å 
evaluere konvensjonspartens diskriminerende assimilasjonspolitikk, herunder å gi rom og 
romanifolket/taterne kompensasjon.

Den kollektive erstatningen (oppreisningen) gitt til Romanifolket/taterne for overgrep 
staten begikk mot folkegruppen gjennom statens assimileringspolitikk førte til opprettelse 
av Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond (Stiftelsen).

Den kollektive erstatningen ble vedtatt i 2004 og et fond pålydende 75 millioner ble 
opprettet hvor avkastningen skulle benyttes til å bevare, synliggjøre og formidle Taternes 
kultur, historie og språk og til drift av et sekretariat/rådgivingssenter som kan tilby juridisk 
og annen bistand til tatere som trenger det. 

I 2007 ble stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond opprettet og skulle forvalte 
erstatningen. Stiftelsen opprettet i 2014 Romanifolket/taternes senter, som blant annet 
hadde en veiledningstjeneste som tilbød gratis juridisk og annen bistand som hjelp til 
erstatningssøknader og gjeldsrådgivning til tatere som trengte det. Disse institusjoner 
gjorde en stor innsats for å bedre fremtiden for folkegruppen, for bevaring av språk, kultur 
og historie og for å hjelpe de som har lidd gjennom overgrep begått av stat og kirke. De bisto 
med råd, veiledning, søknader, advokatbistand mm. De var også de eneste institusjoner som 
hadde full kompetanse angående romanifolket/taterne, som ble styrt av folket selv.

I 2015 ble de årlige utbetalinger til Stiftelsen fryst uten noen form for konkret begrunnelse. 
I mangel på en konkret begrunnelse for tilbakeholdelse av de årlige bevilgningene 
stevnet Stiftelsen staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 
retten. Som bevis til den forestående rettsaken benyttet KMD en rekke udokumenterte, 
grove beskyldninger om økonomisk kriminalitet og mislighold fremsatt fra personer i 
folkegruppen. Beskyldninger som med enkelhet kunne motbevises.

21. juni 2017 gjorde Stortinget vedtak om at den kollektive erstatningen ikke lenger skulle 
forvaltes av Stiftelsen. Dette vedtaket fjernet grunnlaget for å gjennomføre rettssaken som 
var berammet til september 2017. Stortinget fratok dermed Stiftelsen og hele folkegruppen 
muligheten til å få belyst saken for domstolene.

KMD opprettet en midlertidig ordning for den kollektive oppreisningen, som 
departementet selv forvaltet. Privatpersoner fra folkegruppen var utestengt fra å søke 
midler. 

I KMDs veileder til erstatningsordningen stod følgende:

Det blir ikke gitt støtte til enkeltpersoner over denne tilskuddsordningen, men 
enkeltmannsforetak kan søke støtte. Årsaken til at enkeltpersoner ikke kan motta 
tilskudd, er blant annet at når det tilskuddet skal betales ut må departementet 
rapportere utbetalingen til ligningskontoret som inntekt. Det må dermed i mange 
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tilfeller trekkes skatt av beløpet. I tillegg ønsker ikke departementet at tilskuddsmidler 
blandes sammen med privat økonomi.

Ved å skrive dette i sin egen veileder til ordningen demonstrerer KMD fordommer og 
mistillit til at personer tilhørende Romanifolket/Taterne har økonomiske håndteringsevner, 
og tilkjennegir at de fester lit til påstander fremsatt uten dokumentasjon, og uten 
individuell vurdering eller rett til kontradiksjon.

Som følge av at midler ble holdt tilbake, og av at en rettssak ble stoppet som følge av 
vedtak i Stortinget, er både Stiftelsen og Romanifolket/taternes senter i 2018 under 
konkursbehandling.

Den politiske ledelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kultur-
departement bestemte i høst at midlene på statsbudsjettets kap. 567, post 25 og 75 (den 
kollektive oppreisningen til Romanifolket/taterne) skal brukes til å opprette en tilskudds ordning 
som skal forvaltes av Kulturrådet.

Norske myndigheter ga Romanifolket/taterne en erstatning/oppreisning for å rette 
opp skadene etter statens assimileringspolitikk. Folkegruppens eget organ Stiftelsen 
Romanifolkets/taternes kulturfond fikk forvalte denne erstatningen/oppreisningen i noen 
få år. Nå har myndighetene bestemt at denne erstatningen/oppreisningen skal forvaltes 
av et organ underlagt staten ved Kulturdepartementet. I realiteten forvalter staten nå 
erstatningen staten ga til Romanifolket/taterne for assimileringspolitikken staten førte mot 
folkegruppen.
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Tillegg: Sitater fra NOU 1997: 4, kapittel 7 om østsamiske folk i Neiden
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Tillegg: Brev fra Den ortodokse kirke i Norge til fylkesmannen i Finmark
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