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TILLEGG
ECRI ønsker å påpeke at analysen i sin annen
rapport om Norge er datert 10. desember 1999, og
at utviklingen etter denne dato ikke er tatt med i
betraktning.
I samsvar med land for land prosedyren benyttet
av Den europeiske kommisjon mot rasisme og
intoleranse
(ECRI),
utpekte
de
norske
myndigheter en nasjonal kontaktperson som
skulle innlede en fortrolig dialog med ECRI om
utkastet til rapporten om Norge, og en rekke av
kommentarene er tatt i betraktning av ECRI og
inkludert i rapporten.
Som følge av denne dialogen fremsatte imidlertid
den nasjonale kontaktpersonen et uttrykkelig
ønske om at følgende merknader fra de norske
myndigheter tas inn som et tillegg til ECRIs
rapport.

MERKNADER FRA NORSKE MYNDIGHETER TIL
ECRIs RAPPORT OM NORGE

Angående punkt 2:
"Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene, Den internasjonale
konvensjon om sivile og politiske rettigheter samt Den internasjonale
konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ble innarbeidet i
norsk rett ved lov av 21. mai 1999. I henhold til denne loven skal de nevnte
konvensjoner og deres protokoller gjelde som lovfestet rett i den grad de er
bindende for Norge og skal ha forrang over andre lovfestede bestemmelser
som skaper lovkonflikt."
Angående punkt 17:
"Norske myndigheter ønsker å understreke at påstanden fremsatt i punkt 17
siste punktum om at utenlandske kvinner som er blitt mishandlet av sine
norske ektemenn, kan utvises dersom de skiller seg, er gal. Tvert imot vil
kvinner som har oppholdstillatelse i Norge som følge av ekteskap eller
samboerskap, uansett hvilken nasjonalitet deres ektefelle har, ha rett til å få
sin oppholdstillatelse fornyet, til tross for samlivsbrudd. Betingelsen er at de
(eller deres barn) er blitt mishandlet mens partene bodde sammen. Det
stilles ingen krav verken til samlivets varighet, mishandlingens omfang eller
om at ektefellen skal være norsk. Det ble nylig gitt nye retningslinjer med
hensyn til kvinnens forklaring om mishandling. I henhold til disse skal hennes
forklaring godtas, med mindre det finnes grunn til å trekke den i tvil."

Angående punkt 27:
"En offentlig utredning om kvinners helse i Norge (NOU 1999:13) hevder at
mange innvandrerkvinner møter en svært fremmed kultur, opplever et liv
løsrevet fra vante sosiale sammenhenger og fortsatt har et hovedansvar for å
ta vare på de nære forholdene i egen familie. Noen har erfart overgrep og
tortur i hjemlandet. Språkproblemer kan forsterke sykdom og livskriser. For å
gi innvandrerkvinner bedre og lettere tilgjengelig helsetjenester vil det bli
iverksatt tiltak, basert bl.a. på anbefalingene gitt i rapporten".

