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Meget uheldig med omfattende budsjettkutt til menneskerettighetsarbeid for
2016
Statsminister Erna Solberg,
Arbeidsutvalget i NGO-forum for menneskerettigheter viser til Regjerningens foreslåtte kutt i
bistandsmidler. Vi vil med dette brevet uttrykke bekymring for den foreslåtte reduserte
støtten til prosjekter og aktører på menneskerettighets- og demokratifeltet. Vi har forstått at
Regjeringens forslag på dette området innebærer et kutt på 125 millioner norske kroner eller
nærmere 30 %. Også kutt på en rekke andre budsjettposter vil i praksis innebære en markant
svekkelse av norsk innsats på menneskerettighetsområdet.
I lys av Regjeringens lansering av Stortingsmeldingen om menneskerettigheter Meld. St. 10
(2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og
utviklingspolitikken og Norges vektlegging av menneskerettigheter og støtte til
menneskerettighetsforsvarere i både utenriks- og utviklingspolitikken, er det vanskelig å
forstå de foreslåtte kuttene.
Regjeringen har uttalt at hovedmålet for Norges menneskerettighetspolitikk er å bidra til økt
etterlevelse av de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene, og at Norges profil skal
være tydelig, langsiktig og gjenkjennelig. NGO-forum har deltatt aktivt med innspill til
Menneskerettighetsmeldingen, som har skapt forventninger om økt økonomisk støtte til
menneskerettighetsarbeid. Den markante nedgangen som Regjeringens forslag innebærer
kommer derfor som en overraskelse.
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I Menneskerettighetsmeldingen uttrykker Regjeringen bekymring for et økt press på
menneskerettighetene internasjonalt. Dette er en bekymring vi deler og som vi som
menneskerettighetsaktører jobber med hver eneste dag i samarbeid med partnere og
nettverk.
Vi viser også til Norges rolle i å fremme viktige resolusjoner i FN for å styrke respekten for
menneskerettighetene og den viktige rolle til menneskerettighetsforsvarere. Et viktig
pågående eksempel er resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere som Norge nå
forhandler om i FNs generalforsamling. Også i Europarådet og andre regionale
organisasjoner spiller Norge en viktig pådriverrolle.
Resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere fokuserer på den vanskelige situasjonen og
de forverrede arbeidsforholdene som menneskerettighetsforsvarere opplever i mange deler
av verden. De har et sterkt behov for anerkjennelse og beskyttelse, sier resolusjonsforslaget,
som vi støtter helhjertet opp om.
Et stort antall menneskerettighetsforsvarere og -organisasjoner er avhengig av at Norge
opprettholder fokuset på deres situasjon, både ved å gi politisk og – ikke minst – økonomisk
støtte. Fortsatt støtte til menneskerettighetsforsvarere, blant annet gjennom norske
aktører, er meget viktig i kampen for å styrke respekten for hele spekteret av
menneskerettigheter, inkludert sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Vi har notert oss at både Utenriksdepartementets og NORADs midler til å støtte
menneskerettighetsarbeid ifølge Regjeringens forslag vil bli kuttet. I NORADs tilfelle gjelder
dette kuttene i post 160.70 i Sivil Samfunns Seksjonen. Et slikt kutt vil ramme ulike typer av
menneskerettighetsprosjekter ute i felt, også prosjekter med fokus på tros- og
livssynsminoriteter og andre prioriterte områder for norsk menneskerettighetspolitikk.
Mange av dagens flyktningstrømmer, som preger nyhetsbildet både her hjemme og globalt,
har sine røtter i omfattende menneskerettighetskriser. Også i et langsiktig perspektiv for å
forhindre slike flyktningstrømmer er det feil å kutte støtten til menneskerettighetsarbeid.
I Stortingsmeldingen trekkes et sterkt og pluralistisk sivilsamfunn fram som “drivkraft i
arbeidet for en demokratisk utvikling, sikring av rettsstaten og fremme av

menneskerettighetene”. Videre heter det at “samarbeidet med det sivile samfunn er i
mange situasjoner avgjørende for å bedre gjennomføringen av menneskerettighetene”.
NGO-forum oppfordrer derfor Regjeringen til å reversere de planlagte kuttene til denne
typen arbeid. Regjeringen bør heller styrke innsatsen på dette feltet, i tråd med
Menneskerettighetsmeldingen og de forventninger den har skapt både her hjemme og
internasjonalt.
For å få til et løft på dette feltet må menneskerettighetsfeltet prioriteres økonomisk, slik at
ord kan omsettes i handling.

Med vennlig hilsen,

Bjørn Engesland
Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité på vegne av
Arbeidsutvalget i NGO-Forum for menneskerettigheter:
- Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
- Amnesty International
- Den norske Helsingforskomité
- Det norske menneskerettighetsfondet
- Human-Etisk Forbund
- Human Rights House Foundation
- Stefanusalliansen
- Norsk Handikapforbund

