
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inga Bostad, direktør,  

Norsk senter for menneskerettigheter 

 

”Fri og avhengig! 

Spennet mellom hverdag og vedtatte 

rettigheter” 



Hva og hvem passer inn? Å ha rett og 

få rett – makt, avmakt, språk og 

byråkrati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristeva: Sårbarhetens politikk 

 

 

Det kaleidoskopiske  

individ 

 

Juss og moral er ikke  

det samme 
 

 

 

 

 

 

 



Jeg fyller meg selv helt ut 



Personer med nedsatt funksjonsevne inkluderer de som 

har en langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk 

funksjonsnedsettelser “which in interaction with various 

barriers may hinder their full and effective participation in 

society on an equal basis with others (Art.1,CRPD) 

 

Samfunnet må endre seg! 

Funksjonshemming er et begrep i endring 

Et paradigmeskifte 



Models of understanding disability 

CHARITY MODEL MEDICAL MODEL SOCIAL MODEL HUMAN RIGHTS 
MODEL 

 
Good morals and 
good deeds require 
us to give money 
and help the less 
fortunate. 

The disabled is 
«fixed» or taken care 
of by medical 
personel. 
 
Focus on the 
impairment and not 
on the person with 
the impairment 

People become 
disabled because of 
the way society is 
organised.  
 
Focus on the 
individual and social 
barrierers.  
 
Relational model 

Strong similarities to 
the social model.  
 
Focus on the 
individual and social 
barriers, and the 
need for 
accommodation 
 
It is a state duty to 
take active steps in 
order to ensure that 
persons with 
disabilities enjoy the 
same rights in 
practice. 



Behov for en ny internasjonal 

konvensjon 
 

• Særskilt utsatt for menneskerettighetsbrudd  

• Praktiske, instrumentelle årsaker, men også fordi 

samfunnsmessig utvikling var nødvendig  

• Et behov for eksplisitt å integrere 

funksjonshemmede i menneskerettighetene og 

klargjøre hva like rettigheter innebærer 

 

 

 

 



Fns konvensjon om rettighetene til personer 

med nedsatt funksjonsevne (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD)) 

• Vedtatt i 2006, trådt kraft i 2008, ratifisert I Norge I 2013 

• En av de sentrale internasjonale 

menneskerettighetsinstrumentene i dag 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
FN’s verdenserklæring om  

Menneskerettigheter (vedtatt 

10.12.1948) 

 

Art. 1 «Alle mennesker er født 

frie og med samme 

menneskeverd og 

menneskerettigheter. De er 

utstyrt med fornuft og 

samvittighet og bør handle mot 

hverandre i brorskapets ånd» 



FN’s konvensjon om rettigheter til personer 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD)  

• Art. 1. «Denne konvensjonen har som formål 

å fremme vern om og sikre mennesker med 

nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til 

å nyte alle menneskerettighetene og 

grunnleggende friheter og å fremme respekt 

for deres iboende verdighet» 





• Staters ansvar å aktivt tilrettelegge for at personer med nedsatt f.ev. 

inkluderes på lik linje med andre.  

• Nyte de samme rettigheter i praksis 

• Sørge for at sosiale barrierer fjernes med tanke på universell 

tilrettelegging (rimelig tilrettelegging).  

CRPD – hovedprinsipper 

 

 



Eksempel – retten til helse 

• Everyone has the right to “the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical an mental health”, Art.12 CESCR, Art. 25 
UDHR  

 

Art.25 Partene erkjenner at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige 
helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Partene skal treffe alle hensiktsmessige 
tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til helsetjenester som tar 
hensyn til de to kjønns egenart, herunder helserelatert 
rehabilitering.  

 
 



Art. 30 Deltakelse i kulturliv, 

fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett  

 
• mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å 

delta i det kulturelle liv på lik linje med andre, og skal 

treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at 

mennesker med nedsatt funksjonsevne  

• a)  har tilgang til kulturtilbud i tilgjengelige formater,  

• b)  har tilgang til fjernsynsprogrammer, filmer, 

teateroppsetninger og andre kulturaktiviteter, i 

tilgjengelige formater,  

 



• c)  har tilgang til steder som tilbyr kulturell 

framføring eller kulturelle tjenester, slik som 

teatre, museer, kinoer, biblioteker og 

reiselivstjenester, og så langt det er mulig har 

tilgang til minnesmerker og steder av 

nasjonal kulturell betydning.  

 



• å oppmuntre til og fremme deltakelse for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i 

vanlige idrettsaktiviteter på alle nivåer, så 

langt det overhodet er mulig,  

• b)  å sikre at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne har mulighet for å arrangere, 

utvikle og delta i idretts- og fritidsaktiviteter 

spesielt beregnet på dem, og for dette formål 

oppmuntre til at de tilbys hensiktsmessig 

instruksjon, trening og ressurser, på lik linje 

med andre,  



• c)  å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne 

har tilgang til arenaer for idrettsaktiviteter, 

fritidsaktiviteter og reiseliv,  

• d)  å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har 

samme mulighet som andre barn til å delta i lek, 

fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, 

også de aktiviteter som finner sted i skolen,  

• e) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne 

har tilgang til tjenester fra dem som har ansvar for å 

organisere fritids-, reiselivs-, fornøyelses- og 

idrettsaktiviteter.  

 



min verdighet er lik din verdighet 

 

avhengig og fri, uavhengig og ufri? 

 

Opplevelser av frihet! 



 

 

 
 

 

 

 

Spesialisering og  

integrering 

 

Forskjellighet og  

mangfold 



Hvem skal jeg være? 

I en verden av beste verdner….? 



 

 

 

 

 

 

 

Tilrettegging uten stimatisering  
 

 

 

rettigheter 

holdninger 

verdier 

 

å utvikle ”svarevne” i 

spesialisttjenestene 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

”Er man hele tiden innerst inne sikker på 

hvor, og i hvilken retning, Sannheten er å 

finne, blir innlevelse i det fremmedartede en 

umulighet”. 

  

 

 

 
Hvilken verden er den virkelige? 

Arne Næss, 1969 



«Anerkjennelse av mennesker finnes» 

(Halvor Hanisch) 



        Sva marga 


