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SMR - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NI) 

Avholdte aktiviteter, januar - august 2006 
 
Avgitte høringsuttalelser 

• NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter (15. 
september 2006). 

• Utkast til endring i forskrift til partnerskapsloven - Forslag om å gi godkjente vigslere i 
livssynssamfunn kompetanse til å registrere partnerskap (1. september 2006). 

• Forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved 
overtredelser av bokføringslovgivningen (7. august 2006). 

• Utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (7. juli 2006). 
• Utkast til Norges syvende rapport for perioden 20002-2005 -.FN-konvensjonen om avskaffelse 

av alle former for diskriminering av kvinner (22. juni 2006). 
• Innstilling om en nordisk samekonvensjon (16. juni 2006). 
• NOU 2005:19 om lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien (4. april 2006). 
• NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet (3. januar 2006). 

 
Eksterne engasjementer 

• Barne- og likestillingsdepartementets referansegruppe for felles ekteskapslov for heterofile og 
homofile par: SMR (v/ Tore Lindholm) representert. 

• Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) brukerutvalg: SMR (v/Ronald Craig) 
representert. 

• Kompakt - UDs arbeidsgruppe for arbeid med næringslivets samfunnsansvar (CSR): SMR 
(v/Ina Ludvigsen (tidligere Marius Emberland) representert.  

 
Undervisnings/kurs/seminarer 

• Undervisning/kurs: se egen liste. 
• Boklansering: Marius Emberland - The Human rights of companies: exploring the structure of 

ECHR protection. Oxford: Oxford University Press, 2006 (27. april 2006). 
• MR-forum for jurister: Utviklingen innen internasjonal rett i forhold til fangebehandling i 

konflikt (24. april 2006). 
• Åpent møte med Hina Jilani (3. april 2006). 
• Seminar om Sosialpakten: Et lite kjent redskap i beskyttelsen av økonomiske og sosiale 

rettigheter (29. mars 2006). 
• Torkel Opsahls minneforelesning 2006: Bør menneskerettighetene styrkes i Grunnloven (23. 

mars 2006). 
• Menneskerettigheter, stat og religion: Perspektiver på Stat-kirke-utredningen. Utgangspunkt i 

Gjønnes-utvalgets utredning – drøftelse av forholdet mellom religion/livssyn og statsmakt i 
fremtidens norske samfunn i et menneskerettslig perspektiv (7. februar 2006). 

• MR-forum for jurister: Utkast til Nordisk samekonvensjon – urfolksrettigheter i et nordisk 
perspektiv (17. januar 2006). 

 
Planlagte seminarer høsten 2006 

• Onsdag 27. september 2006: Lansering av SMRs bokutgivelse Stat, kirke og 
menneskerettigheter: Perspektiver på Stat-kirke-utredningen.  

• Mandag 6. november 2006: Nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning. Seminar i 
samarbeid med Justisdepartementet og LDO, med støtte fra Nordisk Råd.  

• 29./30. november 2006 (dato ikke endelig avklart): Åpent høringsmøte om 
diskrimineringslovgivning. Seminar i samarbeid med LDO.  

• Onsdag 22. november 2006: UiOs menneskerettighetspris (Eitingers fond). Prisutdeling. 
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Nettverksaktiviteter 

• Møte med rådgivende utvalg for SMRs virksomhet som Norges nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter avholdt 23. mai. 

• Møte med EU-ambassadører avholdt 12. mai 2006. Bakgrunn: EU-ambassadørers rapportering 
om menneskerettighetssituasjonen i Norge. 

• Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet avholdt 8. mai. Gjensidig informasjon om 
LDO/NIs virksomhet, samtaler om videre samarbeid (tematisk/seminarer).Møte med Stortingets 
Justiskomité avholdt 2. mai. Informasjon om SMR og NI-virksomheten.  

 
Tilsettinger 

• To juridiske rådgiverstillinger (SKO 1434), begge engasjementer, utlyst med søknadsfrist 8. 
august 2006. Innstilling er oversendt tilsettingsrådet, for endelig vedtak på tilsettingsrådets møte 
21. september 2006. Begge stillinger er tiknyttet NI, hvorav én er tilknyttet arbeid med Årbok 
om menneskerettigheter i Norge 2006, mens én er tilknyttet arbeid med norske sammendrag av 
avgjørelser fra EMD i Lovdata.  

 
Avholdte aktiviteter internasjonalt, januar – august 2006 
 

• SMR deltok og holdt innlegg under gjennomgangen av Norges 17. og 18. periodiske rapport til 
FNs rasediskrimineringskomité (CERD), Genève 10. og 11. august 2006.  

• SMR var representert under deler av FNs Menneskerettsråds 1. sesjon i Gèneve 19. – 30. juni 
2006. 

• SMR var representert ved Den Internasjonale Koordineringskomiteen for Nasjonale 
Institusjoners (ICC) 17. sesjon i Gèneve 12. og 13. april 2006.  

• SMR var representert ved Den Europeiske Koordineringskomiteen for Nasjonale Institusjoners 
(ECC) årsmøte i Gèneve 11. april 2006.  

 

Oversikt over eksterne kurs/undervisning januar-august 2006 

 

1. UiOs sentrale opplegg for etterutdanning av lærere 

• Faglig-pedagogisk dag ved UiO. Kort skolering av en gruppe lærere innen et avgrenset 
tema. Samarbeidspartner: UNIVETT. 

• Avholdt 3. januar 2006. 

2. Kursmodul i menneskerettigheter til bredere anlagt kurs ved Falstadsenteret 

• Levert kursmodul for annet kurs i menneskerettigheter i samarbeid med Falstadsenteret 
og NTNU. 

• Avholdt februar 2006. 

3. Bidra til nytt opplæringstilbud rettet mot utenrikstjenesten vedrørende beskyttelse og støtte til 
MR-forsvarere (human rights defenders) 

• Nettbasert kurs for ambassadepersonell ved utenriksstasjonene i samarbeid med 
Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS). 

• Avholdt i april – juni 2006. 

4. Heldagskurs/seminar i FNs Barnekonvensjon 

• Kompetanseheving for ansatte i kommunal og statlig sektor. Samarbeid med Barne- og 
likestillingsdepartementet. 

• Avholdt 26. og 27. april 2006.  Nye kurs under planlegging. 
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5. Obligatorisk kursprogram i menneskerettigheter for UDI ansatte 

• Bidra til utvikling og gjennomføring av kurs for UDI ansatte 

• Pilotkurs avholdt våren 2006. Nye kurs under planlegging. 

6. Nasjonalt Forum for menneskerettighetsundervisning 

• Heldagskonferanse ved Universitetet i Stavanger (UiS) i regi av SMR og UiS, for 
styrking av nasjonalt nettverk for undervisningspersonell i universitets- og høyskolesektoren.  

• Avholdt 1. september 2006. 

7. Lærerkurs i menneskerettigheter 

• Kurs i samarbeid med Falstadsenteret for lærere og lærerutdannere i midt-Norge.  

• Planlegges gjennomført høsten 2006/vår 2007. 

•  

8. Årlig tildeling av stipend for menneskerettsjournalistikk 

• Styret i Pressens Stipendkomité (STIP-styret) har ansvar for å tildele stipendet, som er 
på 20 000 kr. SMR avgir en uttalelse om det faglige innholdet i søknadene til STIP-styret, og i 
tillegg stiller SMR faglig veiledning og arbeidsplass til rådighet for vedkommende som 
mottar stipendet. SMR er kun faglig deltager, men var pådriver for å få etablert fondet som 
stipendene finansieres av. Samarbeidspartnere: IJ v/Pressens Stipendkomité og UNIVETT. 

• Søknadsfrist: 1. mai 2006. Stipend tildelt i juni 2006. Eventuell oppfølging av 
stipendmottageren juni – desember 2006. 

9. Videreføring av kurstilbud for journalister 

• Utvikling og gjennomføring av kurs i relevante menneskerettslige tema for journalister 
(½ dag/1 dag). Årlig kurstilbud i samarbeid med Institutt for Journalistikk (IJ). 

• Under planlegging (vår 2007). 

10. Tilbud om kompetanseheving på MR-feltet til politiske miljøer 

• Kurs i menneskerettigheter over ½ dag for gruppesekretærer på Stortinget. SMR i 
dialog med Stortingets sekretariat om gjennomføring av slikt kurs.  

• Planlegges gjennomført desember 2006/januar 2007.  

11. Videreutdanningskurs i internasjonalt menneskerettighetsarbeid 

• Utvikling av videreutdanningskurs i valgobservasjon, organisasjonsarbeid m.v. (ca 20 - 
40 deltakere). Juridisk fakultetsundervisningsutvalg orientert. 

• Planlegges gjennomført i 2007. 

12. Øvrig kursvirksomhet på selvstendig basis 

• Den enkelte forsker ved SMR holder for øvrig en rekke kurs og foredrag gjennom året 
på forespørsel fra ulike forvaltningsorganer, eksterne utdanningsinstitusjoner (universiteter og 
høyskoler) samt NGOer. Et eksempel er en større forelesningsrekke i menneskerettigheter 
gjennomført våren 2006 ved Universitetet i Stavanger.  

 


