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Pressemelding:  
Årsmelding 2017 om menneskerettigheter til Stortinget  

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) overleverer 10. april 

sin årsmelding dokument 6 (2017–2018) til Stortinget.  

 

Tirsdag 9/4 kl. 09.30–12.30 arrangeres lanseringsseminar i Forstanderskapssalen på 

Sentralen i Oslo, med temaet «Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og 

menneskerettighetene?» NIMs fagdirektør Anine Kierulf, Datatilsynets Bjørn Erik Thon 

og Teknologirådets Tore Tennøe vil ekspertgruble om overvåkning, personvern, hatefulle 

ytringer og sosiale medier.  

 

Vi vil i tillegg fremheve særlige utfordringer på fem områder:  

 

Vold og overgrep i nære relasjoner: Det er anslått at omkring 150 000 personer utsettes 

for vold i nære relasjoner hvert år. Over én av ti kvinner har vært utsatt for vold fra partner, 

og like mange 16–17-åringer opplyser om vold fra foresatte. Over 50.000 eldre har vært 

utsatt for vold eller overgrep i sine hjem. Norge har en rettslig plikt til å avverge og 

etterforske overgrep mellom privatpersoner. NIM gir konkrete anbefalinger om hvordan 

forebyggingsarbeidet kan styrkes.  

 

Barn på flukt: Barn bør ikke fengsles, selv i påvente av utsendelse i asylsaker. Og om 

dette likevel gjøres, må de strenge vilkår menneskerettighetene stiller til internering, 

overholdes. Asylbarn over 15 år må sikres et likeverdig omsorgstilbud som andre barn 

som er under statens omsorg, og barnets beste må vurderes i saker om opphold.  

 

Staten må være oppmerksom på ytringsfrihetsutfordringene ved multinasjonale, 

sosialmediale offentligheter. Netthets er et økende offentlighetsproblem, og vi gir konkrete 

råd om hvordan Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer kan følges opp bedre enn i 

dag.  

 

To av våre anbefalinger fra 2016 er ikke fulgt opp, og gjentas i 2017:  

1. Sikring mot unødig bruk av isolasjon i arrest og fengsel er ikke god nok. Bedret 

isolasjonsregelverk og praksis må til for å ivareta de isolertes helse og 

menneskerettigheter. 

2. Regjeringens utredningsinstruks inneholder ingen plikt til å utrede 

menneskerettslige spørsmål. Vurdering av menneskerettsspørsmål i reform- og 

regelprosesser gir bedre begrunnet maktutøvelse, og sikrer at 

menneskerettighetene ivaretas på nasjonalt, ikke overnasjonalt nivå.  

 

Opptil flere av NIMs bekymringer er nylig delt også av FNs menneskerettskomité. 
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