FN-konvensjonen: Hva så?
Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Innledning
I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si at Norge
sa seg enig i det som står i konvensjonen, og forpliktet seg
til å følge den. I denne brosjyren gir vi deg et innblikk i FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne, og viser hvorfor det er nyttig for oss som jobber
med unge funksjonshemmedes rettigheter å ha kjennskap til
konvensjonen.
Takk til: Extrastiftelsen, Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO)

FAKTA
CRPD: Den engelske forkortelsen for konvensjonen, som står
for ”Convention on the Rights of Persons with Disabilities”.
FN: Forente nasjoner, en internasjonal organisasjon med 193
medlemsland. Sentralt i arbeidet til FN står fredsarbeid og
arbeid for å fremme menneskerettigheter verden rundt.
Konvensjon: En konvensjon er en internasjonal avtale mellom
stater. Konvensjoner er juridisk bindende avtaler for stater
som har ratifisert dem. Menneskerettighetskonvensjoner gir
rettigheter for enkeltindivider og plikter for statene.
Konvensjonstilsyn: FN har spesielle komiteer som overvåker
hvordan konvensjonene etterleves/følges. Hvert fjerde eller femte
år skal hver regjering rapportere til FNs overvåkingssystem om
hvordan det går med virkeliggjøring av menneskerettighetene. I
tillegg kan sivilsamfunnet levere det som kalles en skyggerapport,
slik at organisasjoner kan legge frem synspunktene fra dem
konvensjonen gjelder. På denne måten kan komiteen få et mer
fullstendig bilde av hvordan menneskerettighetssituasjonen
faktisk er. Komiteen kan gi anbefalinger om hva staten må rette
på for ikke å bryte konvensjonen.
Menneskerettigheter: Rettigheter du er født med, som
du bærer med deg overalt og som ingen kan ta fra deg. For
eksempel ytringsfrihet, religionsfrihet og rett til privatliv.
Ratifisering: At et land forplikter seg til å følge konvensjonen.
Ved ratifisering må nasjonal lov, forskrift, retningslinjer og
praksis stemme overens med konvensjonens krav. Hvis ikke,
regnes det som et konvensjonsbrudd.

Kilde: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes rettigheter
Etter at funksjonshemmedes rettigheter ble satt på
dagsorden i FNs internasjonale år for funksjonshemmede
i 1981, har FN arbeidet systematisk for å bedre
funksjonshemmedes levekår. Arbeidet resulterte blant annet
i FNs standardregler for like muligheter for mennesker med
funksjonshemning i 1993. En adhoc-komité fremforhandlet
en menneskerettighetskonvensjon for funksjonshemmede
i perioden 2002 til 2006. FN vedtok konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i
desember 2006. Konvensjonen trådte i kraft 3. mai 2008.
Norge ratifiserte konvensjonen i 2013.

Konvensjonens formål
Konvensjonen har flere mål og funksjoner. Den skal
tydeliggjøre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har krav
på de samme menneskerettighetene som alle andre, gjøre
disse rettighetene synlige, og fastsette samfunnets ansvar
for at menneskerettigheter skal oppfylles for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. I tillegg sørger konvensjonen
for at funksjonshemmedes organisasjoner har rett til å være
delaktig i beslutninger som angår mennesker med nedsatt
funksjonsevne, og til å delta fullt ut i overvåkingen av hvordan
konvensjonen etterleves.
I artikkel 1 beskrives det hvem konvensjonen omfatter, og dette
er en bred definisjon. Alle grupper som inngår i den norske
funksjonshemmedebevegelsen omfattes av konvensjonen.
Konvensjonen er viktig fordi den presiserer en rekke
forhold som er nødvendige for at personer med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje som
mennesker uten nedsatt funksjonsevne. Det dreier seg

blant annet om tilgjengelighet (Artikkel 9), bevisstgjøring
(Artikkel 8), personlig mobilitet (Artikkel 20), retten til et
selvstendig liv og til å være en del av samfunnet (Artikkel
19). I tillegg inneholder konvensjonen artikler om utdanning,
helse, rehabilitering og arbeid som alle er nyttige i arbeidet
for å sikre unge funksjonshemmedes rettigheter.
Konvensjonen består av forord og 50 artikler. Det er ganske
mye å holde styr på, og derfor er det viktig å gjøre seg
kjent med hva som er relevant for en selv, og hvordan
konvensjonen kan brukes.

Hvordan bruke konvensjonen?
FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter slår
fast at menneskerettighetene også gjelder for personer med
nedsatt funksjonsevne, og at staten må ta grep for å sikre at
personer med nedsatt funksjonsevne kan delta på lik linje som
alle andre i samfunnet vårt. FN er et høyt respektert organ, og
for Norge er det viktig å følge opp sine forpliktelser til FN. Det
gjør at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne er et nyttig verktøy for oss når vi skal
jobbe for gjennomslag for våre saker. Det at vi kan henvise
til konvensjonen, gir oss enda mer tyngde i kravene våre.
Det er selvsagt ikke alt som kan argumenteres for ved hjelp
av konvensjonen. Det at den så tydelig slår fast at personer
med nedsatt funksjonsevne ikke skal diskrimineres, og at
samfunnet har ansvar for å tilrettelegge for deltakelse, gir
imidlertid en anerkjennelse til viktigheten av våre krav.
Konvensjonen kan brukes som et støtteargument når personer
opplever at de ikke får oppfylt sine nasjonale rettigheter. Dette
kan for eksempel gjelde konkrete brudd på retten til utdanning
eller tilgjengelighet. For å få en oversikt over hvordan Norge
jobber med og har implementert FN-konvensjonen, krever FN
en rapport fra staten om forholdene, i forbindelse med denne
rapporten skal også sivilsamfunnet levere en rapport. Ansvaret
for denne skyggerapporten ligger hos FFO, og de vil gjerne ha
tips om konkrete menneskerettighetsbrudd. Tips kan leveres
via nettsiden deres eller på innspillsmøtene de arrangerer.

Alle kan gi innspill til FFO, og alle innspill vil bli vurdert. Etter
at statsrapporten er levert, må Norge møte for FN-komiteen
om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Anbefalingene som konvensjonen kommer med til Norge, vil
være nyttige å bruke interessepolitisk.

SEND INN DINE INNSPILL

Via denne lenken kan du sende inn dine
innspill til FFO:
http://ffo.no/Rettighetssenteret/Skyggerapport
FFO holder innspillsmøte våren 2015, den
16. april. Innspillsmøtet er åpent for alle.
Her kan du lese mer om skyggerapporteringen:
http://ffo.no/Aktuelt/sivilsamfunnetsskyggerapportering
Et utkast til det som skal bli Norges rapport til
FN-komiteen om rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne, sendes på høring
fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i
løpet av februar. Frist for tilbakemelding er seks
uker senere. Staten må levere sin rapport innen
juni 2015. FFO tar sikte på at skyggerapporten
skal være fullført innen utgangen av 2015.
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