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Fra NGO-forum for menneskerettigheter ved 
 
Amnesty International Norge 
Antirasistisk senter 
Den norske Burmakomité 
Den norske Helsingforskomité 
Den norske Tibetkomité 
Flyktningehjelpen 
FoodFirst Information and Action Network Norge 
Human Rights House Foundation 
International Commission of Jurists Norge 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Misjon i Øst 
Norsk Organisasjon for Asylsøkere 
Norsk PEN 
Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg 
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Oslo, 13 mai 2009 
 

Til Utenriksminister Jonas Gahr Støre (umin@mfa.no, post@mfa.no) 
kopi:  Norges representasjon i Genève (mission.geneva@mfa.no) 

UD, Menneskerettighetsseksjonen (mrsek@mfa.no) 
 
 
 
 

Norges medlemskap i FNs Menneskerettighetsråd og 
menneskerettighetsspørsmål i FN  
 
Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å gratulere Norge som nyvalgt medlem av FNs 
Menneskerettighetsråd. Dette mandatet innebærer en viktig forpliktelse og vil gi økt 
betydning internasjonalt for Norges menneskerettighetspolitikk. Vi håper også det vil medføre 
at menneskerettighetene vil få større vekt i norsk politikk både ute og hjemme.  
 
Vi oversender her vår anbefaling om saker som vi ønsker særlig oppmerksomhet om i 
kommende sesjoner i Menneskerettighetstrådet, i Generalforsamlingen til høsten og i 
bilaterale forhold.   
 
Dette gjelder spørsmål om ytringsfrihet, omskolering og menneskerettighetsforsvarere i Kina, 
diskriminering og forfølgelse av religiøse minoriteter i India,  rettsoppgjør etter brudd på 
internasjonal straffrett i Gaza, Georgia og Russland og  situasjonen for demokrati, rettsvesen 
og media i Georgia og Russland. 
 



    
 

Vi vil også sette fokus på at ytringsfriheten også gjelder for utsagn om religion, næringslivets 
ansvar for å fremme menneskerettighetene, beskyttelse av flyktinger, menneskerettigheter i 
kampen mot terror, og vern av seksuelle minoriteter og menneskerettighetsforsvarere som 
arbeider for deres beskyttelse.  

 
Vi vil benytte anledning til å oppfordre til norsk tiltredelse til flere internasjonale 
menneskerettighetsinstrumenter. Norges mulighet til å utøve innflytelse i FNs 
Menneskerettighetsråd vil blant annet avhenge av om det er tydelig at Norge selv fører en 
aktiv politikk for gjennomføringen av menneskerettighetene og støtter opp om internasjonale 
menneskerettighetsregimer ved å iverksette internasjonale menneskerettighetsavtaler.   
 
Vi oppfordrer derfor til å: 
 

� signere Tilleggsprotokollen til Konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter så snart denne åpner for signatur senere i år og deretter ratifisere den så 
snart som mulig. 

� ratifisere Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter så snart som mulig. 
� ratifisere Konvensjonen mot ufrivillige forsvinninger så snart som mulig. 
� ratifisere tilleggsprotokollen til FNs Torturkonvensjon. Hvilken type nasjonal 

beskyttelsesmekanisme som etableres innebærer et viktig signal og kan få stor 
betydning for gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Vi mener at det for 
å sikre et slikt organs integritet og troverdighet vil være nødvendig å bringe inn ikke-
statlige aktører både i prosessen med utforming av organet og dets mandat, og i dets 
arbeid. 

 
 
Vi vil gjerne få be om et møte med Utenriksdepartementet for å diskutere våre anbefalinger 
og våre ønsker for det norske medlemskapet i FNs Menneskerettighetsråd og håper dette kan 
bli starten på en løpende dialog om det norske medlemskapet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Engesland 
Koordinator for NGO-forum for menneskerettigheter 


