
Politisk spill over grunnleggende 
menneskerettigheter 

 
9. mars skal Stortinget ta stilling til om FNs konvensjon for funksjonshemmede 

skal tas inn i norsk lov. «Partiene i sin helhet svikter, og vi sitter igjen og håper at 

enkeltpersoners samvittighet trumfer partipisk og politisk spill når Stortinget skal 

stemme over vår FN-konvensjon», skriver Soraya Baker i Norges Handikapforbund 

Øst i dette innlegget. (Foto: Gorm Kallestad, NTB) 

 Soraya Baker, Norges Handikapforbund Øst 

Åpne deleknapper for artikkelen 

LESERBREVDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. 
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 
9. mars skal Stortinget ta stilling til om FNs konvensjon for 
funksjonshemmede (CRPD) skal tas inn i norsk lov. Andre FN-
konvensjoner, om barn og kvinners rettigheter, er en del av norsk lovverk 
for lengst. Dette handler om at Norge i dag svikter mange 
funksjonshemmede og at de derfor fortjener et sterkere vern enn det de har 
i dag. 

Dessverre er ikke dette noe alle kjenner på kroppen; det er ikke kampsaken 
som står øverst på listen, eller nødvendigvis det som engasjerer mest. I 
skrivende stund er det kvinnedagen 8. mars, og da er det vanskelig å se for 
seg at det finnes en gruppe som i større grad diskrimineres systematisk i 



Norge enn kvinner eller etniske minoriteter. Men faktum er at 
funksjonshemmede er den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag. En av 
verdens fremste menneskerettighetsnasjoner svikter på å ivareta 
funksjonshemmedes grunnleggende menneskerettigheter. 

• Vi blir møtt med lave forventninger, omtalt som brukere og pasienter. 
Veien til uførhet er ofte mye kortere enn veien til jobb. 

• Vi kan tvangsflyttes fra familien. 

• Vi kan bli nektet å reise ut av kommunen. 

• Vi må spise Fjordland til middag fordi det ikke finnes nok tid til å 
hjelpe oss med å lage et ordentlig måltid. 

• De fleste funksjonshemmede barn kan ikke gå på sin nærskole, og 
går glipp av å være en del av sitt nærmiljø, bli bedt i bursdager og 
henge med naboen fordi det tilbys særløsning heller enn å skape rom 
for alle. 

Vi trenger å ta vår FN-konvensjon inn i norsk lov. Ikke fordi disse 
rettighetene skal gjøre oss spesielle, men fordi Norge trenger et lovverk 
som gjør at vi ikke begrenses av et system som ikke ser vår verdi. 
Samfunnsøkonomien i dette er også åpenbar; det koster mer å stenge folk 
ute enn å løfte frem ressurser. 

Kanskje tenker du som leser at dette burde være opplagt. Vil ikke de fleste 
partier stemme for dette? Flertallet på Stortinget har en politikk og et 
partiprogram som tilsier at man ville stemt i tråd med dette forslag. 
Dessverre er tilfellet denne gangen at politisk spill trumfer grunnleggende 
menneskerettigheter. Frp og Høyre skal stemme nei. Dette er 
opposisjonens forslag, og de er prinsipielt imot overnasjonal lovgivning. 
Dette er å forvente. Men KrF og Venstre er for, likevel velger de å stemme 
nei. De har tapt saken i regjeringen. 

Partiene i sin helhet svikter, og vi sitter igjen og håper at enkeltpersoners 
samvittighet trumfer partipisk og politisk spill når Stortinget skal stemme 
over vår FN-konvensjon i morgen, 9. mars. 

Vi mangler bare fire stemmer - KrF eller Venstre kan vippe flertallet i riktig 
retning. 

Bør de gjøre det? 

https://www.handikapnytt.no/flertalls-nei-til-crpd-i-justiskomiteen-na-er-det-opp-til-venstre/
https://www.handikapnytt.no/venstre-torpederer-hapet-om-crpd-i-menneskerettsloven/
https://www.handikapnytt.no/venstre-torpederer-hapet-om-crpd-i-menneskerettsloven/


 
Partienes stemmer. (Foto: Norges Handikapforbund) 
 


