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Regjeringen må bidra til et nytt løft for menneskerettighetene
– Anbefalinger til Solbergregjeringen 2.0
Norge har en stolt historie når det gjelder å fremme og respektere menneskerettighetene.
Norske myndigheter har tatt viktige initiativ til normutvikling på menneskerettighetsfeltet og
er en sentral bidragsyter til FN og andre internasjonale organisasjoner.
Regjeringen Solberg 2013-2017 bidrog på flere områder til å holde denne historien i hevd. Vi
vil spesielt trekke fram stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og
utviklingspolitikken, Norges aktive rolle i utformingen av FNs bærekraftsmål og resolusjoner
om menneskerettighetsforsvarere. Også i Europarådet og andre regionale organisasjoner har
Norge spilt en viktig pådriverrolle.
Det hører også med til bildet at det i denne perioden skjedde viktige fremskritt på
hjemmebane. Stortinget vedtok i 2014 et eget kapittel om menneskerettigheter i grunnloven
og det ble etablert en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter i 2015.
På noen områder var vi kritisk til regjeringens politikk, blant annet når det gjaldt
beslutningen om ikke å slutte seg til noen av FNs individklageordninger og innstramningene i
flyktning- og asylpolitikken. Vi mener at regjeringen på disse områdene sendte feil signal og
svekket bildet av Norge som en pådriver for menneskerettighetene.
Slik klimaet for menneskerettighetene har utviklet seg – både i Europa og i mange andre
deler av verden – det siste tiåret, mener vi at Solbergregjeringen 2.0 må signalisere og
gjennomføre et løft for menneskerettighetene. Norge som en aktiv forkjemper trengs mer
enn noen gang. Menneskerettighetene og det sivile samfunn som forsvarer dem er under
sterkt press mange steder.
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Vi vet at regjeringen vil være enig med oss i at menneskerettighetene utgjør grunnlaget for
frihet, rettferdighet og fred i verden. Brudd på menneskerettighetene er en krenkelse av
enkeltindividet, men har også negativ innvirkning på samfunnsutvikling, stabilitet og
sikkerhet.
Norges innsats for menneskerettighetene kan gjøre en viktig forskjell. Vi ber derfor om at
Solbergregjeringen 2.0 løfter menneskerettighetene på viktige politikkområder, spiller på lag
med andre stater som ønsker å styrke menneskerettighetene og ikke lar seg presse til
taushet selv om andre interesser står på spill.

Anbefalinger:
–

–
–

–
–

–

–

–

Regjeringens arbeid må gjennomsyres av respekt for menneskers individuelle rettigheter
slik de er nedfelt i Grunnloven, menneskerettighetsloven og i folkeretten. Den må bidra
til «å snakke menneskerettighetene opp» både på hjemmebane og internasjonalt;
Prioriter menneskerettigheter høyt i internasjonale forhandlinger og samarbeid. Sett av
ekstra ressurser til dette arbeidet i forvaltningen;
Øk bistanden til menneskerettsforkjempere og sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider
for å beskytte menneskerettighetene. Mange steder er arbeidsbetingelsene for slike
aktører blitt vanskeligere de siste årene. I en slik situasjon, må Norge være blant de
landene som trapper opp heller enn å redusere støtten og har fleksible ordninger;
Arbeid aktivt for at sårbare grupper, slik som etniske, religiøse og seksuelle minoriteter
og mennesker med funksjonsnedsettelser, får sine rettigheter oppfylt;
Styrk arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter gjennom implementering av
Norges handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Regjeringen må arbeide for
rettslig bindende forpliktelser for næringslivets ansvar for å respektere
menneskerettighetene;
Ratifiser tilleggsprotokollene om individklageordninger til FNs konvensjoner om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til
personer med nedsatt funksjonsevne;
Løs menneskerettighetsproblemer som Norge har blitt kritisert for over lang tid fra
Europarådet, FN og viktige institusjoner i Norge, som for mye bruk av isolasjon under
arrestasjon, varetekt og soning, for mye bruk av tvang i psykiatrien og for dårlig
oppfølging av psykisk syke i fengsel;
Ha retorikk og effektiv politikk for å integrere innvandrere og flyktninger som har
opphold i Norge. En viktig del av dette er å gi språk- og samfunnsopplæring på et tidlig
tidspunkt og mulighet og bistand til å komme i arbeid så fort som mulig.

Vennlig hilsen, på vegne av NGO-Forum,

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité
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Organisasjonene som står bak dette brevet:
1. Antirasistisk Senter
2. Amnesty International
3. Bahai-samfunnet i Norge
4. FIAN Norge
5. Den norske Helsingforskomité
6. Den norske Tibetkomité
7. Det norske menneskerettighetsfond
8. Health and Human Rights Info
9. Human-Etisk Forbund
10. Human Rights House Foundation
11. JURK
12. Jussbuss
13. Menneskerettighetsakademiet
14. Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen
15. Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
16. Norges Handikapforbund
17. Norsk PEN
18. Redd Barna
19. SAIH
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