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FIAN Norges høringsinnspill til Meld. St. 39 (2015–2016) Individklageordningene til FNs 
konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Individklageordningen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  
 

FIAN Norge1 er en menneskerettighetsorganisasjon med arbeid forankret i 
Verdenserklæringen om menneskerettigheter og i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter (ØSK). Vi jobber særlig for en realisering av retten til mat, ernæring 
og livsgrunnlag. FIAN Norge er en del av FIAN International2, som har hovedkontor i 
Heidelberg og i Genève, og avdelinger i 18 land verden over.  
 
FIAN Norge mener det er svært viktig at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen, fordi dette vil 
bidra til:  

- et styrket rettsvern for norske borgere 
- at flere stater ratifiserer tilleggsprotokollen 
- en videre utvikling og operasjonalisering av ØSK-rettighetene 

 
Stortingsmeldingen viser til en rekke svært gode argumenter for å ratifisere 
individklageordningen til ØSK-konvensjonen (s.38):  

- Et styrket rettsvern for den som klager.  
- En styrking av gjennomføringen av de aktuelle konvensjonsbestemmelsene i Norge.  
- Bekrefte norsk støtte til det internasjonale overvåkingssystemet.  
- Vise villighet til å undergi oss internasjonal kontroll.  
- Være med å påvirke og utvikle ØSK-komiteens praksis. 

 
FIAN Norge mener at argumentene for en ratifisering tillegges svært begrenset vekt i 
vurderingen. Vi mener at et styrket rettsvern for den som klager må ha høyest prioritet i en 
avgjørelse om ratifisering av tilleggsprotokollen.  
 
Norge fremmet tidligere i år en resolusjon om menneskerettighetsforkjempere på feltet 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter3. Resolusjonen oppfordrer alle FNs 
medlemsland til å vedta lover, politikk og programmer som gir mennesker bedre beskyttelse. 

                                                 
1 http://www.fian.no/ 
2 http://www.fian.org/ 
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/L.28 
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FIAN mener at en ratifisering av klagemekanismen til ØSK-konvensjonen vil bidra til å 
forsterke denne, og vise at Norge går foran ved å sette reell handling bak resolusjonen.  
Dersom Norge nå avstår fra muligheten til å styrke rettsvernet til potensielle 
menneskerettighetsforkjempere, gir dette inntrykk av at resolusjonen gjelder alle andre enn 
Norge selv. Dersom Norge finner det problematisk å ratifisere protokollen, er det vanskelig å 
se for seg at andre land finner skal finne dette uproblematisk.  
 
Det at ØSK-komiteens uttalelser vil tillegges vekt og at ØSK-konvensjonens bestemmelser er 
vage, mener FIAN, i motsetning til regjeringen, er argumenter for å ratifisere protokollen, 
fordi enkeltsaker nettopp vil bidra til en viktig utvikling- og en operasjonalisering av 
menneskerettighetene.  
 
Tilleggsprotokollen gir ingen nye individuelle rettigheter som Norge ikke allerede er 
forpliktet til å innfri. Klager fra individer og kritiske anbefalinger fra et internasjonalt 
traktatorgan, må ses på som en mulighet til å styrke realiseringen av konvensjonens 
bestemmelser og til å utvikle ØSK-komiteens praksis. FIAN Norge mener vurderingen i altfor 
liten grad vektlegger argumentene som taler for en ratifisering. Regjeringen bør derfor 
oppfordres til å vektlegge de ovennevnte argumentene for en ratifisering, spesielt å sette 
det individuelle rettsvernet i høysetet, og anbefale norsk tilslutning til klagemekanismen for 
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  
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