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1) Vold og overgrep er et alvorlig 

samfunnsproblem

o Alvorlige tall – den største menneskerettslige utfordringen i 

Norge?

o Opptil 150 000 personer utsettes for vold i nære relasjoner 

hvert år. 

o På gruppenivå: 

▪ Eldre: Opptil 76 000 hjemmeboende personer utsatt for vold etter fylte 65 år

▪ Barn: 10% av 16-17-åringer opplyser om erfaring med vold fra foresatte

▪ Urfolk: 49 % samiske kvinner og 40 % samiske menn rapporterer om voldsutsatthet

o Utvikling?



2) Bygge bro over 

implementeringsgapet

o Skillet mellom forpliktelser på papiret og reell beskyttelse

o Positive menneskerettsforpliktelser: Stalkerdommen (Rt. 2013 

s. 588) oppsummerer lang rekke dommer fra EMD

▪ Det må reageres på reell og umiddelbar risiko som myndighetene var kjent med eller 

burde ha vært kjent med, med de tiltak som er rimelig å forvente ut fra situasjonen, 

▪ staten har en viss skjønnsmargin i valg av virkemidler, men de må være 

forholdsmessige og adekvate, 

▪ samtidig må virkemidlene bidra til reell beskyttelse, og 

▪ kravene til aktivitet avhenger av hvilket saksområde man er på. 

o Istanbulkonvensjonen er en implementeringskonvensjon.



3) Menneskerettslig nyvinning

o Unik tilnærming

▪ Tydeligere krav til hvordan statene skal utforme sin politikk på feltet

▪ Smørbrødliste

o Grunnprinsipper

▪ Styrke diskrimineringsvernet

▪ Effektiv koordinering av tjenestene

▪ Helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming

▪ Ta hensyn til sårbarhet hos ofrene

▪ Legge til rette for en proaktiv og oppsøkende virksomhet

▪ Tydelige forebyggingsforpliktelser



4) Forebygging er alltid bedre

o Sårbare grupper: artikkel 12

▪ “Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the 

specific needs of persons made vulnerable by particular circumstances and shall place 

the human rights of all victims at their centre.» 

o Holdnings- og informasjonsarbeid: artikkel 13

o Utdanning av barn: artikkel 14

o Opplæring av tjenesteyteren: artikkel 15



5) Rapporteringens kraft

o Eksternt – Overvåkningsorganet GREVIO

o Internt – nasjonalt overvåkningsorgan for koordinering, 

implementering, monitorering og evaluering (art.10)

▪ Arbeidet må forankres på høyt nok politisk nivå

▪ Flere sektorer må involveres – helse, barn, justis, utdanning

▪ Involvering av sivilt samfunn avgjørende

o Hvorfor?

▪ Synliggjøring av forpliktelsene

▪ Skjerper staten
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Takk for oppmerksomheten! 

Følg oss på

Besøk gjerne vår nettside www.nhri.no for mer informasjon om NIM.

http://www.nhri.no/

