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Høringsinnspill – Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning 

Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) ønsker å komme med innspill til Dokument 8:158 S 

(2021-2022). 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 

medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF 

arbeider for økt livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger for 

personer med hørselsutfordringer. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre 

trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes 

av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og 

arbeidsliv. 

HLF støtter forslaget. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) må inkorporeres i menneskerettsloven. 

Vi vet at hørselshemmede opplever omfattende diskriminering. En gjennomgang av 

hørselshemmedes diskrimineringsvern i norsk og internasjonal rett gjennomført av 

advokatfirmaet Nordhus & Aarø på vegne av HLF viser at hørselshemmede blir systematisk 

diskriminert på alle samfunnsområder i Norge gjennom hele livet1. Samtidig er det godt 

dokumentert at funksjonshemmede er utsatt for alvorlig og omfattende menneskerettsbrudd2.  

CRPD skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme 

måte som alle andre. Menneskerettsloven er det riktige stedet å inkorporere CRPD. I 

menneskerettsloven § 1 står det at formålet med loven «[…] er å styrke 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett» og § 3 gir konvensjonene som er tatt inn i loven 

forrang ved motstrid. Det er ingen grunn til at CRPD ikke skal inkorporeres i samme lov som 

barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og øvrige menneskerettskonvensjoner. Ulike 

løsninger for ulike konvensjoner bryter med prinsippet om at menneskerettighetene er 

udelelige og umistelige. 

Inkorporering av CRPD i menneskerettsloven vil sende et tydelig og nødvendig signal om at 

Norge ikke aksepterer diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at 

Norges største minoritet skal få ivaretatt sine menneskerettigheter. 

I dag er regelverket fragmentert og uoversiktlig. Og hørselshemmede og andre personer 

med nedsatt funksjonsevne som ikke får oppfylt sine rettigheter og ønsker å klage til 

Diskrimineringsnemda møter uholdbart lang saksbehandlingstid. I tillegg er konsekvensene 

for de som diskriminer minimale. For eksempel: 

• Et universitet som nekter hørselshemmede studenter digital tilrettelegging, må ikke 

betale tilbake studielån når studenten blir forsinket i utdanningsløpet.  

• En arbeidsgiver må ikke bære kostnaden ved at en hørselshemmet ansatt blir ufør på 

grunn av manglende tilrettelegging i arbeidet.  

• En skole eller skoleeier betaler ikke erstatning for barn som får ufullstendig 

grunnutdannelse. 

 
1 https://www.hlf.no/globalassets/bilder/diskrimineringsrapport-2021/diskrimineringsrapport2021.pdf  
2 https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf 

https://www.hlf.no/globalassets/bilder/diskrimineringsrapport-2021/diskrimineringsrapport2021.pdf
https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf


 
 
Den som betaler prisen for brudd på menneskerettighetene, er med andre ord den som blir 

diskriminert, i disse nevnte tilfellene hørselshemmede selv. Som ikke får utdannelsen de har 

krav på, ikke kan stå i jobb, som blir syk av isolasjon og utenforskap, som ikke får delta i 

fritidsaktiviteter, kultur eller samfunnslivet.  

Regjeringen har varslet at de vil hente inn en juridisk ekspertvurdering for å ta stilling til 

hvordan inkorporering av CRPD bør skje. HLF mener det ikke er nødvendig å vente på en 

vurdering om konvensjonen skal inkorporeres i menneskerettsloven. Våre 

menneskerettigheter må bety like mye som andres. Å ikke bli diskriminert er en 

menneskerett.  

Vi viser for øvrig til FFOs høringsinnspill som vi stiller oss bak.  


