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INNSPILL TIL NY REGJERINGSPLATTFORM
På vegne av Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) – ønsker vi å
gratulere dere med valget og den tilliten dere har fått til å føre en ny politikk.
ICJ-Norge er en politisk og økonomisk uavhengig ideell organisasjon som arbeider for å
fremme og forsvare demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Etter valget har ICJs styre i
samarbeid med og etter forslag fra flere av ICJs ni fagutvalg komponert en liste med ti
forslag. Vi håper de blir vurdert inntatt i en regjeringsplattform (se nærmere konkretisering og
begrunnelse av forslagene i Vedlegg 1 til dette brev):
VÅRE 10 FORSLAG:
1.

Fryse overføring av EØS-midler til polske myndigheter.

2.

Fjerne lovregler og tiltak som klart motvirker integrering.

3.

Gjeninnføre rimelighetsvilkåret i utlendingslovens § 28 femte ledd.

4.

Støtte gjenåpning av straffesaker avgjort i strid med Flyktningkonvensjonen m.v.

5.

Utrede folkerettslig adgang til retur begrunnet med ikke-statlig beskyttelse.

6.

Utrede en særskilt erstatningsordning for steriliserte transpersoner.

7.

Evaluere det norske eksportkontrollregelverket om våpensalg i lys av folkeretten.

8.

Overføre omsorgsansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.

9.

Ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen om barns klagerett.

10. Ratifisere Kampala-tillegget om aggresjonsforbrytelse i Roma-vedtektene.

Vi står selvfølgelig til disposisjon for ytterligere utdyping av forslagene eller andre spørsmål
dere måtte ha.

Med vennlig hilsen og på vegne av ICJ-Norge,

Sign.
Bano Abdulrahman (Daglig leder ICJ-Norge)
Sign.
Terje Einarsen (Styreleder ICJ-Norge)

International Commission of Jurists (ICJ) er en ideell internasjonal organisasjon med
sekretariat i Genève, stiftet i 1952. Organisasjonen var den første internasjonale frivillige
organisasjon (NGO) med oppgave å forsvare rettsstat («rule of law») og universelle
menneskerettigheter («human rights»).
ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og – i samarbeid
med ICJs øvrige organisasjon – internasjonalt. Vår målsetting er å fremme og beskytte
menneskerettigheter, demokrati og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets og
utsatte gruppers grunnleggende rettigheter og friheter samt fremme domstolenes,
påtalemyndighetens og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av
forpliktende internasjonale standarder.
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