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Fra: Linnea Ottem-Holmsten 
 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 1 

(CRPD)inn i Norsk Lov. 2 

 3 

Når mennesker med funksjonsnedsettelse møter lovverket i Norge så sørger ikke loven for 4 

fullt ut like rettigheter som for mennesker uten funksjonsnedsettelse. På ett høyere nivå 5 

så vil CRPD sørge for dette. Akershus Unge Høyre bør jobbe for å få CRPD inn i Norsk lov.  6 

 7 

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, ble 8 

vedtatt i 2008. Da CRPD ble ratifisert av Norge i 2013 ble den ikke tatt inn i Norsk rett. CRPD 9 

er fortsatt ikke tatt helt opp i norsk rett. Regjeringen har mye informasjon om sitt arbeid på 10 

sine hjemmesider. 11 

 12 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har også skrevet en egen rapport, med støtte fra 13 

kulturdepartementet. Denne rapporten er kritisk til arbeidet som er gjort av regjering og 14 

storting nettopp det at CRPD ikke er del av Norsk rett.  15 

 16 

Her er noen eksempler på hendelser/situasjoner som ikke dekkes likt av Norsk lov: 17 

Funksjonshemmede utsettes for mer overgrep og trakassering enn andre, og de som 18 

utfører overgrepene for lavere straff. For eksempel er bare 12 av 46 krisesenter for kvinner 19 

universelt utformet. Dette er enda en hindring for at kvinner skal melde ifra. CRPD 20 

inneholder krav om universell utforming av offentlige bygg. Beskrivelse av barnets beste er 21 

ikke presisert i sentrale lover for funksjonshemmede. Det er lite forskning på 22 

funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, delta og medvirke og ha innflytelse i 23 

beslutningsprosessene. Barn og unge med funksjonsnedsettelse er lite representert i 24 

kommunale beslutningsorganer som kommunestyret for unge. CRPD ville sikret dette om 25 

den ble tatt inn i norsk rett. 26 

 27 

Akershus Unge Høyre vil: 28 

• Jobbe for like rettigheter for alle. 29 

• Jobbe for at CRPD blir vedtatt som en politisk sak. 30 

• Jobbe for at CRPD blir del av Norsk lov. 31 

• Lovfeste krav om at unge skal være representert i kommunale og fylkeskommunale 32 

RFF. 33 

 34 

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/
https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf.

