
Norge bryter menneskerettighetene når folk må sove ute  

 

Aftenposten skrev mandag 13. januar 2014 at akuttovernattingstilbudene i Oslo må avvise 

folk på grunn av kapasitetsmangel. Dette medfører at mange må sove ute og på uforsvarlige 

steder som i søppelskur. Vi møter jevnlig klienter som ikke har noe fast sted å bo og som ofte 

må tilbringe natten under åpen himmel. Dette medfører stor risiko for at de vil fryse i hjel.  

 

Oslo kommune har etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27 en plikt til å skaffe de som ikke 

har et sted å bo et midlertidig botilbud. Vi spør: Hvorfor klarer ikke Oslo kommune å sikre 

byens mest vanskeligstilte et forsvarlig tilbud? Det eneste de trenger er det absolutt mest 

nødvendige. 

 

Norge har et folkerettslig ansvar for å forebygge at mennesker fryser eller sulter i hjel når de 

oppholder seg i Norge. Dette følger av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter(ØSK), som Norge har ratifisert og gjort til norsk lov og gitt forrang over annen lov, 

jf. menneskerettighetsloven §§ 2 og 3.  

 

ØSK art. 11 slår videre fast at enhver skal ha rett til en tilfredsstillende levestandard. Artikkel 

9 sett sammen med artikkel 11 skal dermed sikre enhver, også personer uten lovlig opphold, 

et minimum av nødvendige basisgoder. Det følger videre av artikkel 2 nr. 2 at 

konvensjonspartene skal garantere at denne retten til sosial trygghet og tilfredsstillende 

levestandard blir utøvet uten forskjellsbehandling på grunn 

av rase, hudfarge, kjønn, språk, politisk – eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig. Dette diskrimineringsforbudet innebærer at 

Norge forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i ØSK blir utøvet uten 

forskjellsbehandling av noe slag, herunder på bakgrunn av nasjonal eller sosial opprinnelse. 

 

Det er ganske paradoksalt at folk tvinges til å sove ute, samtidig som det heller ikke er lov å 

sove ute i Oslo sentrum, og det ligger an til å bli forbud mot tigging i Oslo. Vi har studert juss 

i mange år og lært om alle rettighetene mennesker har i Norge. Norge har gjennom ratifisering 

av menneskerettene tatt på seg plikter til å overholde disse. Det er trist å se at disse får liten 

betydning for våre klienter når forvaltningen skylder på ressursmangel og politikere unngår å 

bevilge nok penger til at rettighetene oppnås for de som har krav på hjelp. Det er urovekkende 

og trist å se at rettighetene dermed får liten betydning. 
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