Mere Verden i Danmark – gør FN’s menneskerettigheder til dansk lov
Kampen for menneskerettigheder og imod vilkårlig behandling af borgere er en grundsten i en verden, vi
kan være bekendt, og som kan fungere. FN-forbundet opfordrer derfor regeringen til at stille forslag om, at
en række FN-konventioner nu bliver til en del af dansk lov – i forlængelse af det udredningsarbejde, hvor
der er set på inkorporering af flere konventioner, som Folketinget for længst, gennem ratifikation, har givet
dansk tilslutning til.
Det har i en årrække været dansk politik, at der bør være høje og fælles globale standarder for beskyttelse
af borgernes rettigheder, og at internationale konventioner er det rigtige instrument i denne
sammenhæng. Dette er også afspejlet i regeringsgrundlaget, hvori der står, at ”indsatsen for
menneskerettighederne starter dog med, at de altid respekteres hos os selv”. Inkorporering bør derfor
indgå i regeringens lovinitiativer for indeværende år.
FN-forbundet ønsker at påpege nødvendigheden af, at ratifikation følges op med inkorporering. Først når
konventioner inkorporeres, sikres det, at der ikke er modstridende dansk lovgivning (som i så fald har
forrang), og at de er en del af domstolenes grundlag for at træffe beslutninger. Eksempelvis må børns
rettigheder, ligestilling mellem kvinder og mænd, handicappedes behov og tortur i alle afskygninger ikke
kunne 'overses', blot fordi de ikke er en direkte del af dansk lovgivning.
Gennem inkorporering vil regeringen gøre det klart både for omverdenen og befolkningen, at Danmark
indgår fuldt ud i det globale fællesskab. Ligesom Danmark gerne vil påvirke andre landes måde at handle
på, bør vi også bidrage til fællesskabet, ved at lovgivning i Danmark flugter med de internationale behov og
normer.
I udkastet til betænkningen er der lagt op til, at seks konventioner*) inkorporeres, mens der er lagt op til,
at det ikke bør ske med konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. FN-forbundet kan
støtte denne sondring, idet der i sidstnævnte er mere principper end bestemmelser, egnet til egentlig lov,
men understreger, at rettighederne i ØSKR-konventionen er en ligeværdig del af menneskerettighederne
og skal overholdes.
FN-forbundets landsmøde den 26. oktober 2014
*) Udredningsarbejdet har omfattet følgende konventioner:








Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder
Konventionen om forbud mod alle former for diskrimination mod kvinder
Torturkonventionen
Børnekonventionen
Handicapkonventionen
Racediskriminationskonventionen
Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

Ved henvendelser, kontakt venligst:
formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg Ole Olsen, telefon 3059 2688
landsformand Jørgen Estrup, telefon 3296 3320

