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1 Innledning 

Minoritetsvern har gjennom tidene vært et omstridt tema. Dette fordi man for det første ikke har 

vært enige om hva slags rettigheter minoriteter bør ha, men særlig også det forhold at 

minoritetsbegrepet vanskelig har latt seg definere.  

Bestemmelser som beskytter minoriteter finnes i ulike internasjonale instrumenter, men 

avhandlingen skal begrenses til Konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter1 (heretter ”SP”) 

art. 27, som er av størst betydning for minoritetsvernet. Denne lyder; 

” In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such 

minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to 

enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.” 

Konvensjonsstatene til SP er forpliktet til å påse at rettighetshaverne får oppfylt de rettigheter de 

har krav på etter denne konvensjonen. Rettighetshaverne i denne sammenheng er individene 

tilhørende en minoritet eller minoritetsgruppen som en enhet, alt etter om det dreier seg om 

individuelle eller kollektive rettigheter. Eksistensen av minoriteter i en stat har derfor internasjonalt 

forpliktet stater til å innrømme disse aktørene særegne rettigheter. Av frykt for at den nasjonale 

identitet skal forsvinne, har flere konvensjonsstater ikke ønsket å betegne mennesker med visse 

likhetstrekk som ”minoriteter”. Det har dermed oppstått et spørsmål om minoritetene trenger statens 

anerkjennelse for at de kan påberope seg rettigheter etter folkerettslige minoritetsbestemmelser. 

For å få en god forståelse av minoritetsvernet, må en se art. 27 i lys av dens historiske fortid. Derfor 

er det tatt med et eget kapittel som sørger for å gi et historisk overblikk over minoritetsvern 

generelt. I tillegg til dette, behandler jeg utarbeidelsen av art. 27 samt de ulike organene tilknyttet 

konvensjonen. 

 
                                                
1 International Covenant on Civil and Political Rights, 16. Desember 1966 
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Jeg velger å dele oppgaven i to hoveddeler, der den første omhandler rettighetssubjektet etter art. 

27, mer konkret; definisjonen av en etnisk minoritet. Den første problemstillingen tilknyttet del en 

er hva den folkerettslige legaldefinisjonen av minoritetsbegrepet etter SP art. 27 går ut på. Denne 

definisjonen bygger i stor grad på konvensjonsorganets faste praksis. Det er tale om grupper som er 

i mindretall i forhold til resten av populasjonen i en stat, som er i en ikke-dominerende posisjon, der 

individene besitter etnisk, religiøs eller språklig karakter som skiller dem fra resten av 

befolkningen. I tillegg foreligger det et krav om at individene viser en form for solidaritet, i 

tilknytning til å bevare deres kultur, tradisjoner, religion og språk2.  

Ettersom jeg konsentrerer meg om etniske minoriteter etter SP art. 27, må det redegjøres for hva 

som er karakteristisk for denne gruppen. Herunder skal jeg se på hva som kjennetegner ”nasjonale 

minoriteter” og ”urfolk” og om disse er berettiget til minoritetsvernet etter art. 27.  

Deretter ser jeg på om det kreves en form for formell, statlig anerkjennelse av en minoritetsgruppe 

for at individene tilhørende den skal kunne på berope seg rettigheter etter art. 27.  

Til slutt, under den første delen, redegjør jeg for om det er individene eller gruppen som en enhet - 

kollektivt - som er rettighetssubjektet etter bestemmelsen. 

Etter SP. art. 27 er etniske minoriteter berettiget til nytelsen av sin kultur. I avhandlingens andre 

del, rettighetsdelen, behandler jeg først hva som ligger i bestemmelsens kulturbegrep. Herunder, 

begrenser jeg avhandlingen til en etnisk gruppes rett til økonomiske aktiviteter som fiske og 

reinsdyrdrift. I tilknytning til dette ser jeg i hvilken grad denne bestemmelsen verner om denne rett, 

herunder hva slags forpliktelser staten har i forhold til denne rett. 

 

                                                
2 Fottrell (1999) s. 43-44 
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2 Metode og kilder 

Det karakteristiske for menneskerettighetene er at de gjelder for enhver3. Minoritetsvernet er en 

særskilt rettighet som er begrenset til individer tilhørende minoritetsgrupper. Men på tross av at det 

kun er visse individer som er berettiget til dette vernet, utgjør det likevel en menneskerettighet. 

Ettersom menneskerettighetene er en del av folkeretten, må den folkerettslige metodelæren bli lagt 

til grunn4.  

De folkerettslige kildene som er ansett for å gi et uttrykk for den alminnelige folkerett5, må dermed 

anvendes. Disse rettskildene er angitt i statuttene til FNs internasjonale domstol i Haag, 

International Court of Justice (ICJ). Ettersom avhandlingen er fokusert rundt SP art. 27, kommer 

følgelig SP-konvensjonen, som en primær rettskilde, i samsvar med statuttenes art. 38 (1) a, til å 

legges til grunn. Der det er nødvendig å anvende andre konvensjoner og lignende dokumenter for 

forståelsen av art. 27, kommer følgelig disse til å brukes. Da minoritetsbegrepet er ganske vagt, og 

dette begrepet samt rettighetene i SP art. 27 er videreutviklet av SPs gjennomføringsorgan, 

Menneskerettighetskomitéen, kommer jeg følgelig til å anvende uttalelser og tolkninger etter den 

sekundære rettskilden – Komitéens rettspraksis – jfr. statuttenes art. 38 (1) d. Videre skal det i 

samsvar med art. 38 (1) d også benyttes av teoretikeres rettsoppfatninger der dette anses som 

relevant for tolkningen av minoritetsvernet etter SP art. 27. Menneskerettighetskomitéens generelle 

kommentarer kommer til å anvendes i en ganske stor grad. Disse betraktes som rettskilde etter 

statuttenes art. 38 (1) d. Selv om vanlig rettsteori etter art. 38 (1) d ikke utgjør en tungtveiende 

rettskilde,6 er Menneskerettighetskomitéens generelle kommentarer ansett for å være av ganske stor 

betydning.7  

For tolkningen av SP art. 27 har rettskildeprinsippene i Wien-konvensjonen om traktatretten av 23. 

mai 1969 blitt lagt til grunn. I samsvar med konvensjonens art. 31 har jeg tatt utgangspunkt i den 

alminnelige språklige forståelsen av ordlyden i SP art. 27. Formålet med art. 27 har også blitt tillagt 

vekt, og videre sammenhengen ordene i bestemmelsen opptrer i. I samsvar med Wien-

                                                
3 Møse (2002) s. 531 
4 Høstmælingen (2004) s. 84 
5 Ruud (2002) s. 48 
6 Høstmælingen (2004) s. 100 
7 Ibid. s. 369 
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konvensjonen art. 32, har forarbeidene – som et supplerende element – blitt anvendt ved tolkningen 

av art. 27. Da dokumentene imidlertid er relativt gamle, har det vært vanskelig å finne frem til 

disse. Derfor har de blitt anvendt der de har vært oppført i juridisk litteratur samt i en rapport 

skrevet av den anerkjente juristen, Capotorti,8 der han viser til relevante forarbeider til art. 27. 

Reelle hensyn er også en faktor som til en viss grad også er blitt tillagt vekt.   

3 Historisk overblikk 

Internasjonale instrumenter har ikke viet stor oppmerksomhet til minoriteter gjennom tidene. I et 

historisk perspektiv er det det tyvende århundret som er relevant å starte ved. I perioden før 1900-

tallet ble det utarbeidet visse klausuler som et forsøk på å gi vern til religiøse minoriteter, men kun i 

bilaterale, samt i visse multilaterale, traktater9. 

Etter første verdenskrigs avslutning, ser vi tendenser til noe sterkere minoritetsvern. Her kan det 

være av historisk interesse å se på Folkeforbundets10 initiativ. Minoritetsvern ble en stor del av 

Folkeforbundets arbeid, selv om det ikke forelå noen generelle minoritetsbestemmelser i 

Versaillestraktaten som grunnla denne internasjonale organisasjonen; Folkeforbundet11. Det 

karakteristiske for dette systemet var at minoritetsbestemmelsene ble innlemmet i en del 

fredstraktater samt utformet ved mellomstatlige avtaler, gjennom et komplekst system ofte i regi av 

forbundet12. Selv om systemet tok opp minoritetsproblematikken som et allment, internasjonalt 

problem, inneholdt det likevel svakheter. Dette komplekse systemet var ikke et generelt system for 

minoritetsbeskyttelse ettersom de stater som inngikk slike traktater om minoritetsbeskyttelsen, 

                                                
8 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 
9 Sandkjær Hanssen (2003) s. 392 
10 En internasjonal organisasjon grunnlagt 25. Januar 1919 av del 1 av Versailles-traktaten, som var 

forløperen til de Forente Nasjoner (FN) 
11 Phillips (1995) s. 14 
12 Meijknecht (2001) s. 123, eks. på en slik avtale er avtalen mellom de allierte partene på den ene siden, og 

Polen på den andre; Versailles, 39. Minorities Treaty, 28. Juni 1919 og avtalen mellom de allierte partene og 

Romania; Paris, Desember 1919  
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befant seg hovedsakelig kun i Sentral - og Øst-Europa13. Men særlig det forhold at disse 

instrumentene var mer programerklæringer enn folkerettslig bindende og at Folkeforbundet manglet 

håndhevningsorganer, svekket dette systemets forsøk på minoritetsbeskyttelse.    

Etter andre verdenskrig ble Folkeforbundet oppløst, og som en etterfølger av denne organisasjonen, 

ble De Forente Nasjoner (FN) offisielt etablert i 1945 med opprettelsen av FN-pakten 24. oktober 

samme år. FNs universelle menneskerettighetssystem representerte en revolusjonerende endring i 

internasjonal rett. Men verken FN-pakten eller FNs universelle erklæring om menneskerettigheter 

av 194814 (heretter ”FNs menneskerettserklæring”), referer til minoriteter, selv om det var et forslag 

om å tilføye en bestemmelse om minoriteter i sistnevnte15.  

Med FN-systemet ble fokus rettet fra beskyttelse av grupper til beskyttelse av individers universelle 

rettigheter og friheter. Hovedårsaken til denne endringen er situasjonen under andre verdenskrig. 

Måten en klassifiserte individene i ulike grupper alt etter om de hadde tilhørighet til en spesiell rase, 

religion, nasjonalitet osv, dannet basisen for den politiske eksklusjonen som ledet til blant annet 

holocaust16. Rettsstillingen etter FN-systemets inntreden ble fokusert på et prinsipp om likestilt 

beskyttelse for alle individer, uavhengig av blant annet deres etnisitet og religion. Det omfattet ikke 

kun beskyttelse for spesielle grupper eller individer som var tilfellet i den tidligere rettstilstanden17. 

Årsaken til denne endringen var at mange mente at minoritetstraktatene fra Folkeforbundets periode 

hadde hatt negative konsekvenser, men også det liberale idégrunnlag. Fokus ble rettet på individets 

rettigheter. Ethvert enkelt individ skulle ha visse grunnleggende ukrenkelige rettigheter; 

menneskerettigheter. Dette medførte at staten, herunder offentlige myndigheter, ikke kunne utfolde 

seg i like stor grad som de selv måtte ønske, men fikk makten sin begrenset. Dette var et vilkår for 

at individene skal kunne nyte sine menneskerettigheter.  

Prinsippene om like rettigheter og ikke-diskriminering fikk stor betydning nå. FN-paktens fortale 

samt dens art. 1 fastholder disse prinsippene for alle individer, men refererer ikke spesifikt til 

                                                
13 Philips (1995) s. 14 
14 The Universal Declaration of Human Rights - UDHR 
15 Pejic (1997) s. 668 
16 Bergsmo (2003), s. 472 
17 Meijknecht (2001) s. 130 
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minoritetene. Disse prinsippene var det sentrale i det nye menneskerettighetsregimet. Etter den nye 

tankegangen trengte en ikke å innrømme minoriteter et spesielt vern ettersom mange mente disse 

prinsippene ville gi et tilstrekkelig vern til individer som tilhørte en minoritetsgruppe18. 

Bestemmelser som positivt særbehandlet minoriteter, ble motarbeidet. Det nye idégrunnlaget gikk 

jo ut på at alle individer skulle behandles likt og at ingen skulle få noen særfordeler. Etter hvert 

oppstod det en del kritikk mot den nye tankegangen, og individer som tilhørte religiøse, - kulturelle 

- eller språklige grupper, følte et behov for å verne om gruppens identitet. Verken FN-pakten eller 

FNs menneskerettserklæring inkluderte for eksempel en rett for individer som tilhører 

minoritetsgrupper til å lære minoritetsspråket på skolen, noe som mange mente innebar 

diskriminering av slike sårbare grupper. Som et svar på kritikken, utarbeidet FNs 

menneskerettighetskommisjonen19et studium av minoritetsproblemet som førte til den første og 

eneste juridisk bindende, universelle bestemmelse som uttrykkelig referer til etniske,- språklige - og 

religiøse minoriteter; SP art. 27  

Siden slutten av den kalde krigen har betydningen av internasjonale minoritetsrettigheter igjen blitt 

demonstrert. Man har i det internasjonale fora kommet med ulike erklæringer og konvensjoner for å 

styrke minoritetsvernet. Det kan da vises til for eksempel internasjonale instrumenter som FNs 

minoritetserklæring om rettighetene for personer som hører til nasjonale eller etniske, religiøse og 

språklige minoriteter20, ILO - konvensjonen om urfolks rettigheter21 og Europarådets 

rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter22. 

 

                                                
18 Sandkjær Hanssen (2003) s. 393 
19 Forklaring nedenfor 
20 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 

18. Desember 1992 
21 ILO-Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 27. Juni 

1989 
22 Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg 1. Februar 1995 
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4 En redegjørelse for utarbeidelsen av SP samt konvensjonsorganene 

For å forstå SP-systemet som art. 27 er en del av, er det av betydning å se på organene som har stått 

for utarbeidelsen av SP samt gjennomføringsorganet til SP, Menneskerettighetskomitéen. Dette, 

også ettersom disse organene kommer til å bli nevnt ulike steder i avhandlingen. Videre kan det 

være interessant å vise til en større sammenheng innenfor FN-systemet ved en kortfattet 

redegjørelse for hva FN-pakten er ettersom dette var spiren for De Forente Nasjoner (FN), samt 

FNs menneskerettserklæring som var forløperen til de rettslig bindende dokumentene som oppstod 

senere; SP og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 1996 (heretter 

”ØSK”)  

4.1 FN-pakten 

FN-pakten kan omtales som ”grunnlaget” for de juridisk bindende konvensjoner som FN har 

utarbeidet; SP og ØSK.  Denne pakten er avtalen som etablerte den internasjonale organisasjonen, 

De Forente Nasjoner, undertegnet 26. juni 1945. Det var først gjennom denne pakten at den 

internasjonale beskyttelsen av menneskeverdet og individer fikk en sentral plass i det internasjonale 

rettssystemet. Det følger av fortalen til FN-pakten at de forente nasjoner er enige om ”…to reaffirm 

faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person…”. Likevel finner 

vi ingen konkrete menneskerettigheter i avtalen. Men selv om den ikke er et rettighetsdokument, 

har den likevel hatt stor betydning på det internasjonale planet ettersom organisasjonen skal jobbe 

for å fremme menneskerettighetene, jfr. FN-pakten, art. 55.  

4.2 FNs menneskerettighetskommisjon bak arbeidet av FNs menneskerettserklæring, SP 

og ØSK 

FNs menneskerettighetskommisjon ble opprettet i 1946 av FNs økonomiske og sosiale råd, 

ECOSOC.23 Denne kommisjonen, som er et politisk organ, fikk i oppgave å utarbeide forslag til 

FNs menneskerettserklæring, SP og ØSK. FNs menneskerettserklæring, som ble vedtatt i form av 

en resolusjon, etablerte et vidt spekter av materielle bestemmelser, der dens viktigste funksjon ved 

disse bestemmelsene var at den utgjorde en inspirasjonskilde for blant annet SP. Det er uklart om 

erklæringens materielle bestemmelser er rettslig bindende. FNs menneskerettserklæring var i 

                                                
23 Møse (2002) s. 55 
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utgangspunket kun et politisk dokument, men i dag regnes de fleste bestemmelsene i dette 

dokumentet for å være folkerettslig sedvanerett24. Rekkevidden av disse sedvanerettslige reglene er 

uklar, men ettersom bestemmelsene i erklæringen er kodifisert i SP og ØSK, er det ikke av så stor 

betydning å drøfte om hvorvidt det er sedvanerett eller ikke, i alle fall ikke for de statene som er 

tilsluttet konvensjonen.  

4.3 Underkommisjonen  

Denne kommisjonen, som ble opprettet under FNs menneskerettighetskommisjon, ble opprinnelig 

kalt ”The Sub-Commission on Preventing of Discrimination and protection of Minorities”, men 

etter hvert omfattet dens virkefelt hele menneskerettsfeltet. Den kalles nå ”Sub-Commision on the 

promotion and Protection of Human Rights25”, men i det følgende omtaler jeg dette organet som 

“Underkommisjonen”. I motsetning til FNs menneskerettighetskommisjon, er Underkommisjonen 

ikke et politisk organ, men fungerer som et uavhengig rådgivende organ for FNs 

menneskerettighetskommisjon. Det er opprettet flere arbeidsgrupper, blant annet om urfolk (fra 

1982) samt minoriteter (1995), der gruppen utarbeider rapporter om generelle spørsmål og eventuelt 

også tar opp forhold i enkeltstater26. Underkommisjonen, sammen med FNs 

menneskerettighetskomisjon, ble i 1948 anmodet av Sikkerhetsrådet til å foreta en grundig studie av 

minoriteters situasjon som basis for beskyttelse. Selv om Underkommisjonen kom frem til at de 

ikke ville forberede dette studiet27, kom de med et forlag til minoritetsvern, som senere resulterte i 

SP. art. 27.   

 

4.4 SP-konvensjonen 

Stater som har ratifisert SP-traktaten, er forpliktet til å overholde rettighetene individene har etter 

denne konvensjonen. Etter SP art. 2 (1) er stater forpliktet til å ”respektere” og ”sikre” at 

rettighetene til minoritetsmedlemmene underlagt sin jurisdiksjon, oppfylles. Ettersom statenes 

                                                
24 Høstmælingen (2004) s. 38 
25 Møse (2002) s. 59 
26 Ibid. s. 60 
27 Nowak (2005) s. 639 
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forpliktelser skal behandles grundigere nedenfor, holder det i denne sammenheng å konstatere at 

dette innebærer en negativ og en positiv forpliktelse for disse. Hvor langt forpliktelsene går, 

avhenger av ordlyden i den enkelte bestemmelse28.  

Sammenlignet med FNs menneskerettserklæring, inneholder SP en mer omfattende 

rettighetskatalog. Det som er karakteristisk for SP, er det veletablerte kontrollapparatet som skal 

sikre overholdelsen av denne konvensjonen, særlig Menneskerettighetskomitéen.  

4.5 FNs menneskerettighetskomité  

Denne komitéen (heretter ”Komitéen”) er konvensjonsorganet under SP. Komitéen består av høyt 

kvalifiserte og uavhengige eksperter, som er statsborgere av konvensjonspartene, jfr. SP art. 28. 

Dens hovedoppgave er å sikre gjennomføring av bestemmelsene gjennom ulike metoder. I forhold 

til denne avhandlingens problemstillinger er det imidlertid kun relevant å redegjøre for Komitéens 

behandling av individuelle saker samt dens generelle kommentarer.  

4.5.1 Individuell klagerett 

Individklageretten følger ikke av SP men av en valgfri tilleggsprotokoll til denne av 1966, (heretter 

”SP TP1”). Den individuelle klagebehandlingen forutsetter særskilt ratifisering av denne. Ved 

individuell klagebehandling redegjør Komitéen for sitt syn uten å være rettslig bindende for staten. 

At den ikke er rettslig bindene, følger av SP TP1, art. 5.4. Komitéen utsteder ifølge dette ”views”, 

altså meninger om hvordan sakene bør løses, og det dreier seg derfor ikke om endelige avgjørelser 

som staten er forpliktet til å respektere. Videre taler også den bevisste ordbruken ”communication” 

i blant annet tilleggsprotokollens fortale for å anse avgjørelsene som uforpliktende. Men selv om 

avgjørelsene ikke er rettslig bindende, blir de ofte respektert. Der staten velger å ikke etterkomme 

Komitéens krav, fremstår de ikke i et positivt lys i det internasjonale fora. Politisk sett er det ikke 

populært for en stat å motarbeide menneskerettighetene. Til belysning kan det vises til en 

lovendring Kanada foretok etter Komitéens anbefalinger i Lovelace-saken29. Komitéen kom frem til 

at en kanadisk lov som fratok den kanadiske borgeren Lovelaces status som medlem av en etnisk 

minoritet, var i strid med SP art. 27. Etter Komitéens anbefalinger, endret Kanada denne 

                                                
28 Høstmælingen (2004) s. 47 
29 Lovelace mot Kanada 
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lovgivningen, og andre individer som var i samme situasjon som Lovelace, fikk også denne 

statusen tilbake ved lovendringen.  

At tilleggsprotokollen med individklageordningen er adskilt fra SP-konvensjonen, medfører at 

stater ikke vegrer seg for å tilslutte seg SP. Årsaken til dette er at en slik tiltredelse ikke automatisk 

innebærer at de anerkjenner Komitéens kompetanse til å behandle individuelle saker mot dem. Men 

fortalen til SP TP1 oppfordrer statene indirekte til å tiltre protokollen ettersom det fremgår at det er 

”hensiktsmessig” med individklageordningen for å fremme formålet med gjennomføringen av SP. 

4.5.2 General Comments 

Komitéen har etter SP. art. 40 (4) kompetanse til å utarbeide såkalte ”General Comments,” altså 

generelle kommentarer til bestemmelser i konvensjonen (heretter ”generelle kommentarer”).  

Kommentarene utdyper, presiserer, avgrenser og forklarer de enkelte bestemmelsene i 

konvensjonen, og ofte også sammenhengen bestemmelser og konvensjoner imellom30. Selv om de 

ikke er bindende for statene, er de likevel verdifulle retningslinjer for tolkningen av konvensjonens 

bestemmelser. De er nemlig basert på erfaringen Komitéen får gjennom behandling av 

individklager og statsrapporter, og gjenspeiler internasjonal praksis på området og Komitéens 

fortolkning av denne31.  

5 Definisjon av en etnisk minoritet  

Ettersom minoritetsvernet gjelder for individer tilhørende en minoritet jfr. art. 27, er det av 

betydning å se på hva som ligger i begrepet ”minoritet” før vi går nærmere inn på hva som ligger i 

en etnisk minoritet. Videre er det interessant å se om minoritetsvernet er myntet på enkeltindivider 

eller om det er gruppen som sådan som er rettighetssubjektet. Det foreligger også et spørsmål om en 

slik gruppe må ha en form for formell anerkjennelse for at medlemmene kan påberope seg dette 

vernet.  

                                                
30 Høstmælingen (2004) s. 366 
31 Ibid. s. 366 
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5.1 Kriterier for at det skal foreligge en ”minoritet” etter SP art. 27 

Bestemmelsen fastsetter at minoriteter blant annet på grunn av etnisitet får minoritetsvern, men 

vernet gjelder også for språklige og religiøse minoriteter. Komitéens praksis er til dels sprikende 

når det gjelder fortolkningen av bestemmelsen, og det har vært forelagt uavklarte spørsmål i 

tilknytning til dette.  

Ordlyden er ganske vagt formulert hvilket samsvarer med holdningene en hadde til minoritetsvern 

på den tiden da bestemmelsen ble utformet. Det har som nevnt vært en del uenigheter rundt 

minoritetsbegrepet. Ettersom begrepet er vagt, og stater har tolket det ulikt, er det nødvendig å finne 

en definisjon basert på Komitéens tolkning av begrepet. I motsatt fall vil det kunne oppstå 

heterogen tolkningspraksis.  

5.1.1 Numerisk mindretall  

Det første objektive kriteriet er at gruppens individer kvantitativt må utgjøre et mindretall i forhold 

til resten av befolkningen i en stat. Dette samsvarer også med en alminnelig språklig forståelse av 

”minoritet”. I Ballantyne, Davidson og McIntyre mot Kanada-sakene32 som ble brakt frem for 

Komitéen i 1989, hevder saksøkerne at de er offer for et brudd på SP art. 27 fordi de ikke får sette 

opp engelske reklameskilt i Quebec i Kanada. I denne sammenheng er det ikke relevant å gå inn på 

det forhold at klagerne befant seg i den autonome staten – Quebeck – som var sakens 

kjerneproblem. Komitéen erkjente at for at en gruppe skal anses som en minoritet, må den være i 

mindretall i forhold til resten av befolkningen i en stat.    

Dette kriteriet har vist seg å være ganske så kontroversielt i forhold til grupper som lever i 

autonome stater. I den overnevnte Ballantyne-saken der klagerne ikke fikk sette opp 

engelskspråklige reklameskilt, bodde disse i Quebeck. 33 Quebec består av et flertall av 

fransktalende beboere. Klagerne krevde å få sette opp engelske reklameskilt ettersom de mente de 

var berettiget til dette etter art. 27. Komitéen avviste kravet på grunnlag av at denne minoriteten, det 

engelsktalende samfunn i Quebec, ikke utgjorde en minoritet i staten Kanada som helhet selv om 

den gjorde dette i delstaten, Quebeck.  

                                                
32 Ballantyne m.fl. mot Kanada 
33 Ibid. 
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Når det gjelder grupper som er i mindretall i autonome provinser i en stat, ekskluderte ikke 

Komitéen i foregående sak at de kan anses som ”minoriteter”. Begrepet er som nevnt fortsatt uklart, 

og dets innhold kan i fremtiden endre seg. Det følger videre i Ballantyne-saken at en for streng 

anvendelse av dette kriterium kan få uønskede resultater. Etter den snevre betydning som Komitéen 

gav dette kriteriet, må spørsmålet avhenge av graden av autonomi i provinsen. En for bastant 

tolkning som går ut på at en alltid vurderer minoriteten i forhold til hele staten, kan føre til uheldige 

resultater for minoriteten der det foreligger en stor grad av autonomi i en provins. Der det foreligger 

en lav form for autonomi i provinsen, er minoriteten i provinsen ofte støttet av majoriteten i den 

staten provinsen hører inn under. Som eksempel kan det vises til den serbiske minoriteten i Kosovo 

før 1999. Serberne utgjorde faktisk sett en mektig minoritet i Kosovoprovinsen før konflikten. Den 

lave graden av autonomi som albanerne hadde med en majoritet på over 90 % av befolkningen i 

Kosovo, og at serberne var sterkt støttet av serbiske autoriteter, tilsier etter dette at serberne likevel 

ikke skal anses som en minoritet i art. 27 forstand. Derimot var det albanerne som den gang 

utgjorde en ”minoritet” i Serbia - for der en gruppe utgjør en majoritet i en provins men fortsatt 

utgjør en minoritet i staten, beskyttes den altså av art. 27.  

Et forhold nært knyttet til dette, er den nedre grense knyttet til hvor mange individer som kreves for 

å utgjøre en minoritet. Dette har ikke Komitéen uttalt seg om, hverken i saker som har vært forlagt 

den eller andre steder. 

I et utkast i forarbeidene foreslås det et krav om et “betydelig” nummer av individer som tilhører en 

spesiell rase, snakker et spesielt språk eller praktiserer en spesiell religion34. Det er uklart hva som 

var ment med ”betydelig”, men en vanlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det er en vesentlig 

mengde av personer. I dag står det ”personer som tilhører en minoritet”. Det forhold at det ikke står 

at det må være et betydelig antall av slike individer, taler imot at det kreves en viss nedre grense av 

individer i en minoritetsgruppe.  

Underkommisjonens spesialrapportør for minoriteter, Capotorti, utarbeidet i 1977 et arbeid om 

minoriteter35. Etter hans forslag til en fortolkning av minoritetsbegrepet i denne rapporten36, kunne 

de ulike statene komme med ulike synspunkter til denne fortolkningen. De fleste statene mente at 

                                                
34 E/CN.4/21 sitert i Skurbaty (2000) s. 287 
35 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 
36 Ibid. § 28 
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mindretallskriteriet i Capotortis forlag ikke utgjorde et så relevant moment for defineringen av en 

minoritet37. Men den finske regjeringen antydet at selv om dette kriteriet ikke var av så stor 

betydning, måtte en gruppe bestå av en vesentlig del av individer for at de kunne utgjøre en 

”minoritet”38. Den nederlandske regjeringen antydet at dette kriteriet ikke er så viktig for å anslå om 

en minoritet eksisterer eller ikke. Imidlertid nevnte den nederlandske regjeringen at det kan utledes 

en nedre grense i forhold til at det må foreligge en ”gruppe”. Det må derfor gjelde mer enn ett 

individ ettersom individet alene ikke kan utgjøre en ”gruppe”39.  

Rettstilstanden ser dermed ut til å være usikker her. Men formålet med bestemmelsen er å beskytte 

minoriteter som da anses som svakere enn majoritetsbefolkningen. Dette tilsier at en gruppe som 

består av ganske få individer også skal anses som ”minoriteter” i forhold til art. 27. Etter min 

mening, trenger slike minoriteter et enda sterkere vern enn minoritetsgrupper som kvantitativt 

består av flere individer. Ettersom slike grupper består av så få individer, foreligger det en større 

fare for at disse ikke klarer å kjempe imot assimileringspresset fra storsamfunnet. Når dette er sagt, 

tviler jeg på at dette er et så stort problem i praksis. Dette, blant annet fordi det frem til nå ikke ser 

ut som at Komitéen har behandlet saker der dette har vært et problem. Dessuten tilsier 

globaliseringen og den store innvandringsstrømmen at det mest sannsynlig allerede er etablert en 

minoritet i disse statene som består av en del individer.  

 

5.1.2 Fravær av en dominerende rolle 

Det fremgår ikke direkte av ordlyden, men er lagt til grunn av Komitéen at minoritetene må ha en 

ikke-dominerende stilling for at de kan påberope seg vern etter SP art. 27.  

I Ballantyne-saken40omtalt ovenfor, legger Komitéen i forbindelse med mindretallskriteriet vekt på 

å ikke anse en gruppe mennesker som minoriteter dersom de er i en overordnet posisjon. 

                                                
37 Ibid. § 28 
38 Ibid. § 28 
39 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 28 
40 Ballantyne m.fl. mot Kanada 
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Underkommisjonen la også vekt på dette kriteriet. Dette organet anbefalte FNs 

menneskerettighetskommisjonen å vedta et forslag til en resolusjon der termen ”minoritet” ble 

definert. En slik definisjon skulle blant annet baseres på det ikke-dominerende element41.   

Dette kriteriet henger sammen med det første, men er likevel et separat kriterium ved siden av dette. 

Kriteriet springer ut av selve formålet med SP art. 27. Det skal verne om sårbare grupper i 

enkeltstater som er utsatt for å assimileres inn i storsamfunnet. Sterke grupper trenger ingen slik 

beskyttelse. Idéen med dette objektive kriteriet er at en dominerende gruppe, selv om den er i 

mindretall i forhold til resten av befolkningen, ikke trenger beskyttelse42. Den hvite befolkningen i 

Sør-Afrika under Apartheid-regimet ville dermed ikke utgjort en minoritet dersom denne tolkning 

legges til grunn.  

I forhold til den nye minoritetsbestemmelsen, foretok som nevnt Capotorti en studie av 

minoritetsproblemet. På bakgrunn av hans studie og da særlig hvordan konvensjonsstatene fortolket 

denne bestemmelsen, og andre forklaringer som eksempelvis UNESCO hadde gitt begrepet, går det 

frem av rapporten at minoritetsbegrepet er ganske komplekst. Likevel ser det ikke ut som at det for 

Capotorti på denne bakgrunn foreligger noen tvil om at ikke-dominans må være et kriterium 

tilknyttet minoritetsbegrepet. På samme måte som Underkommisjonen tidligere hadde gjort, går det 

frem av hans tolkning at han legger vekt på det ikke-dominerende kriteriet.43 Som medlem av 

Underkommisjonen, fikk Asbjørn Eide også i oppdrag av Underkommisjonen å foreta en studie av 

minoritetsproblemet. Hans tolkning av minoritetsbegrepet ser ikke ut til å omfatte et ikke-

dominerende moment44. Det går imidlertid frem i introduksjonen til denne rapporten, § 2, at årsaken 

til at det kreves minoritetsvern er at dette vernet utgjør uttrykkelige begrensninger i makten 

majoriteten ellers har til å etablere ulike former for privilegier for seg selv. Dette tyder da på at Eide 

hadde en formening om at minoritetsgruppene trengte dette ekstra minoritetsvernet for å ikke bli 

overkjørt av den dominerende majoriteten. Dette taler da for at Eide ved sin forståelse av 

minoritetsbegrepet ville ekskludere dominerende grupper fra minoritetsbeskyttelse.  

                                                
41 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 § 23 
42 Meijknecht (2001) s. 80 
43 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 568 
44 E/CN.4/Sub.2/1993/34, § 29 
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Forutsatt at en trekker den motsatte slutning, vil jeg hevde at dette er et urimelig resultat. Jeg kan 

bruke Apartheidperioden i Sør-Afrika fra 1948-1994 som eksempel. Selv om den hvite 

befolkningen var i mindretall i forhold til den svarte befolkningen, hadde de en dominerende rolle i 

staten Sør-Afrika. De alminnelige stemmene var reservert til den hvite befolkningen og den svarte 

befolkningen ble diskriminert på ulike måter, eksempelvis i arbeidslivet og undervisning. Da den 

hvite befolkningen hadde bedre økonomiske levekår, rettigheter osv, ville det vært urimelig at disse 

skulle tilordnes ekstra rettigheter ved at de ble ansett som en ”minoritet” kun fordi de var i 

mindretall.  

Formålet med bestemmelsen støtter ikke beskyttelsen av en minoritet som fra før av er 

dominerende i forhold til majoriteten, enten det dreier seg om politisk makt, økonomisk, kulturell 

eller sosial status.  

5.1.3 Subjektivitetskriteriet 

I tillegg til de objektive kriteriene jeg har nevnt, ser vi tendenser til at det i rettstilstanden har 

utviklet seg et subjektivitetskriterium som er sidestilt med de objektive vilkårene. Det må foreligge 

en viss form for solidaritet mellom medlemmene i gruppen - de må ha et ønske om å bevare 

særtrekkene ved deres gruppe. 

Når det gjelder urbefolkningen og stammefolk, gjengis dette kriteriet i ILO-konvensjonen, nr. 169 i 

art. 1 nr. 2; ”Self-identification as indiginous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion 

for determinding the groups to which the provisions of the convention apply. ” Hvis medlemmene i 

gruppen ikke ønsker å definere seg selv som en minoritet eller ikke har en motvilje for å bli 

assimilert i samfunnet, foreligger det ingen grunn til å gi dem det vern minoriteter skal ha.  

Solidaritetskriteriet ble fremhevet i saken om Lovelace45. Sandra Lovelace var født i Tobique-

reservatet og tilhørte en etnisk minoritet. Etter at hun giftet seg med en mann som ikke tilhørte 

hennes etniske minoritet, mistet hun etter den kanadiske lovgivning sin rettslige status som medlem 

av den etniske gruppen hun var født inn i. Dette førte igjen til at hun mistet rettighetene slike 

minoritetsmedlemmer har, blant annet retten til å leve i reservat. Komitéen slo fast at Lovelace 

tilhørte minoritetsgruppen ettersom hun var født og voks opp i reservatet, og hadde beholdt 

                                                
45 Lovelace mot Kanada 



 16 

båndene til gruppen og i tillegg ønsket å beholde dem46. Det forelå altså her en vilje til å eksistere 

som del av en separat gruppe fra hennes side.  

Kitok-saken47fra 1985 omhandler Ivan Kitok tilhørende en samisk minoritet. Kitok hevdet at det 

forelå et brudd på art. 27 da han ble nektet å drive med reinsdyrdrift.  Etter den svenske 

lovgivningen hadde han mistet den rettslige statusen som medlem av en sameminoritet. Den 

svenske lovgivningen forutsatte visse kriteriet for å bli ansett som medlem av den samiske 

minoriteten. Samene måtte blant annet drive med tradisjonell næring som er en typisk samisk 

kulturutøvelse. En person som i utgangspunktet er same av etnisitet, kan anses for å ikke være en 

same etter formålet til denne lovgivningen48. Kitok hadde tatt opp annen virksomhet enn reinsdrift 

og forlatt det samiske området. Komiteen kom frem til at utestengingen var akseptabel da den 

finske lovgivningen var til fordel for samene selv49.  

Resultatene ble annerledes i Kitok- og Lovelace-sakene. Lovelace fikk vende tilbake og nyte 

minoritetsvernet i motsetning til Kitok. Men samtidig er dette to forskjellige saker, og etter min 

mening var dette et rimelig resultat. Lovelace oppgav ikke minoritetsstatusen sin direkte frivillig, 

men det var en konsekvens av å gifte seg. Kitok derimot, burde hatt et tettere bånd til den samiske 

minoriteten dersom han ønsket seg et minoritetsvern. Dessuten var Komitéen som nevnt enig i at 

den svenske lovgivningen var vedtatt til fordel for den samiske minoriteten.   

Fremtredende jurister synes også å enes om at det må foreligge en vilje hos minoritetsmedlemmene 

om å ønske å skille seg ut fra resten av befolkningen som en adskilt gruppe. Capotorti blant annet 

hevdet at individene tilhørende en minoritet må vise en form for solidaritet, og at denne kan vises 

indirekte eller være underforstått50. Denne tolkningen la han til grunn på bakgrunn av at også en del 

stater mente at det essensielle ved minoritetsbegrepet var ønsket minoritetsgruppen hadde om å 

bevare egne tradisjoner og egenskaper51. En minoritetsgruppe kan ifølge Capotorti ikke ha en 

identitet gjennom historien dersom medlemmene av gruppen ikke ønsker å bevare den52.  

                                                
46 Ibid. pkt. 14 
47 Kitok mot Sverige 
48 Kitok mot Sverige pkt. 9.7 
49 Ibid. pkt. 9.8 
50 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 568 
51 Ibid. §36 
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5.1.4 Borgerkriteriet 

Spørsmålet i det foreliggende er om man for å kunne hevde rettigheter etter SP art. 27 må være 

borger i staten.  

Vi finner ikke direkte holdepunkter i ordlyden som tilsier at statsborgerskap kreves. Tvert imot, 

bestemmelsen sett i forhold til andre bestemmelser i konvensjonen, taler for at det ikke kreves 

borgerskap blant medlemmene. Art. 27 taler om ”personer tilhørende slike minoriteter”, mens art. 

25 uttrykkelig nevner ”borgere”.  

Selv om Komitéen ikke har behandlet saker der det har oppstått et spørsmål om hvorvidt dette 

kriterium er oppfylt eller ikke, har den sluttet seg til denne tolkningen i en generell kommentar; 

General Comment No. 15, 27 1986, § 7. Her erklærer den at beskyttelsen av art. 27 også gjelder for 

minoriteter bestående av utlendinger. ”In those cases where aliens53constitute a minority within the 

meaning of article 27, they shall not be denied the right, in community with other members of their 

group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion and to use their own 

language”. 

I tillegg taler en systematisk fortolkning for at det ikke skal kreves borgerskap. Etter SP art. 2(1) 

binder medlemsstater seg til å garantere rettighetene i konvensjonen til alle personer som er under 

statens jurisdiksjon uten forskjell i nasjonal opprinnelse. Unntak av dette prinsippet krever derfor en 

spesiell bestemmelse, eks. art. 13 (bare for fremmede) eller art. 25 (bare for borgere). 

Det har imidlertid vært uenigheter omkring dette vilkåret blant ulike jurister. Capotorti er én av dem 

som hevdet at art. 27 ikke sørger for minoritetsvern for fremmede54. Vernet var forbeholdt borgere 

som tilhører en stat. Noe av årsaken til en slik fortolkning er at Capotorti fremhevet at andre, 

fremmede grupper var beskyttet av folkerettslig sedvanerett og eventuelt andre spesielle 

internasjonale traktater som gav vern til mennesker så lenge de hadde statusen som ”utlending”55.  

                                                                                                                                               
52 Ibid. § 55 
53 Min uthevelse 
54 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 57 
55 Ibid. § 57 



 18 

På tross av uenighetene blant jurister, taler det meste for at beskyttelsen av minoriteter har utviklet 

seg fra en rettighet til en borger, slik situasjonen var under Folkeforbundets tid, til en menneskerett 

under art. 27. Det er flere enn kun borgere som er berettiget til rettighetene etter SP art 27. 

5.1.5 Stabilitet 

Spørsmålet er hvorvidt det kreves at en minoritetsgruppe har etablert seg i en stat over en viss 

periode, jfr. SP art. 27; ”In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist5657”. 

En alminnelig språklig forståelse av ”exist” tilsier ikke det foreligger et krav om at 

minoritetsgruppen må ha vært opprettet over tid, men kun at den reelt sett eksisterer. For urfolk 

derimot, i egenskap av å være en spesiell sårbar minoritet, må gruppen ha vært bosatt i staten så 

tidlig som før erobring eller koloniseringen fant sted eller da nåværende statsgrenser ble fastlagt for 

at skal kunne påberope seg minoritetsvern etter ILO-konvensjonen58.  

Det går imidlertid frem av forarbeidene til bestemmelsen at det kreves en viss form for stabilitet, 

noe som kommer til uttrykk i art. 27; ”In those States in which ethnic, religious or linguistic 

minorities exist”. Chiles forslag i FNs menneskerettighetskommisjon gikk ut på at det måtte dreie 

seg om ”stable” og ”long-established” minoriteter59. Men det ble endret til en midlere form, nemlig 

”exist”. Årsaken til at en krevde ev viss form for etablering hos minoritetene var at en ville 

forhindre at innvandrere, fremmedarbeidere osv fra å bli anerkjent for raskt. Visse stater fryktet at 

en klar beskyttelse av innvandrere ville stimulere til dannelsen av nye minoriteter og derfor true den 

nasjonale enheten. Men på den andre siden, går det ikke frem at eksempelvis flyktinger var totalt 

ekskludert fra beskyttelse av art. 27.  

Konseptet av minoriteter har vært gjenstand for gradvis utvikling. I en generell kommentar, General 

Comment (heretter referert som”Gen/C”i fotnotene.) No. 23/50, 1994 § 5, 2, gjør Komitéen det 

klart at ”akkurat som de ikke trenger å være statsborgere, trenger de heller ikke være permanent 

bosatte”. Derfor er til og med bare besøkende i en medlemsstat som tilhører en minoritet berettiget 

til å hevde rettigheter etter art. 27. Kritikere har hevdet at disse rettighetene går for langt ettersom 
                                                
56 Min uthevelse 
57 Min uthevelse 
58 ILO-konvensjonen nr.169,1989, art. 1, nr. 1, b 
59 E/CN.4/L.261 sitert i Nowak (2005) s. 639 
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kun besøkende er berettiget til disse. Særlig det forhold at staten også har positive forpliktelser 

overfor individer tilhørende minoriteter,60har ført til en del kritikk mot en slik tolkning. Men 

Komitéen har altså uttrykkelig slått fast ved en generell kommentar til art 27 at også disse er 

berettiget til rettighetene i SP art. 27.  

Komitéen har ikke behandlet dette spørsmålet annet enn at de har gitt uttrykk for at individer 

tilhørende en minoritet ikke trenger å ha oppholdt seg lenge i en stat. Til spørsmålet om 

minoritetsgruppen som sådan må ha vært etablert over en lenger periode, taler ikke ordlyden for 

dette syn. Men på bakgrunn av den tidligere termen ”long-established” som ble nevnt av 

forarbeidene, og statenes motforestilling under forarbeidene om å anerkjenne nylig etablerte 

grupper som ”minoriteter” etter art. 27, kan det legges til grunn at art. 27 antyder et visst element av 

stabilitet. Som det senere kommer til å konkluderes, har statene etter art. 27 også positive 

forpliktelser. Positive tiltak finner ofte sted til fordel for alle individer i en minoritetsgruppe og ikke 

kun et individ. En anerkjennelse av en helt nylig, uetablert minoritetsgruppe ville innbære at statens 

forpliktelser strekker seg nokså langt. Dette taler derfor imot at nylig opprettede minoritetsgrupper 

på bakgrunn av et etnisk, religiøst eller språklig fellesskap, skal anses som en ”minoriteter” etter SP 

art. 27. Men disse rettighetene skal på den andre siden ikke nektes til innvandrere osv som nylig har 

kommet til en stat dersom de oppfyller de øvrige kriteriene for å tilhøre en minoritetsgruppe.  

 

5.1.6 Etniske, religiøse eller språklige minoriteter 

Etter alminnelig språkbruk, kan alle grupper som skiller seg ut fra majoriteten, som eksempel 

homoseksuelle, visse politiske bevegelser osv, kategoriseres som ”minoriteter”. Likevel beskytter 

art. 27 kun visse uttrykkelig nevnte grupper. Det går frem av teksten i art. 27 at en minoritetstype 

først anses for å være en ”minoritet” i bestemmelsens forstand når individene innehar felles 

særtrekk på bakgrunn av enten religion, språk eller etnisitet.  

Disse kategoriene overlapper hverandre. Et eksempel på dette er kosovoalbanerne i Serbia da 

Kosovo var en provins. Disse utgjorde en etnisk, språklig og religiøs minoritet.  

                                                
60 Jfr. avhandlingens pkt. 6.2.2 
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Ettersom avhandlingen begrenses til en redegjørelse for etniske minoriteter og deres rettigheter, går 

jeg ikke nærmere inn på hva som ligger i begrepene ”religiøse” og ”språklige” minoriteter.  

5.2 Hva menes med en etnisk minoritet? 

Minoritetsvernet i SP art. 27 omfatter særrettigheter til individer tilhørende blant annet etniske 

grupper. Opp gjennom tidene har det vært en del uenigheter omkring hva som ligger i 

etnisitetsbegrepet. Man har vært uenige om hvilke særegne karakteristiske trekk ”etnisitet” stiller til 

individene for at de skal kunne falle inn under en slik gruppe. I tillegg har det vært spørsmål 

tilknyttet hvorvidt de mer spesielle gruppene ”urfolk” og ”nasjonale minoriteter” utgjør ”etniske 

minoriteter” etter art. 27. 

5.2.1 Etnisk gruppe 

Vi får ikke mye ut av etnisitetsbegrepet ved en alminnelig språklig forståelde av ordet ”etnisitet”. 

Det stammer fra det greske ordet ”ethnos” som betyr folk. For å forstå hva som ligger i begrepet i 

dag, er det av interesse å se dets historiske utvikling og hvorfor det ble hetende en etnisk gruppe. 

Termen ble introdusert i Underkommisjonen i 1950 med formål om å skifte ut den tidligere 

fellestermen ”minoritetsrase”61. “Rase” (og språklige og religiøse minoriteter) var identifikasjonen 

til gruppene for minoritetsvern beskyttet av Folkeforbundet. Et eksempel på en traktat der ”rase” 

ble brukt, er Polish Minorities Treaty62. Denne traktatens art. 8 refererer til blant annet rase-

minoriteter som lyder ”Polish nationals who belong to racial63, religious or linguistic minorities 

shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as the other Polish nationals”. 

Rettigheter på bakgrunn av at en tilhørte en rase skulle garanteres av Folkeforbundet.  

Verdenserklæringen hadde ingen bestemmelser som refererte til minoriteter, men FNs 

Generalforsamling bestemte at FN-organene ikke kunne være likegyldige til minoritetsproblemet. I 

Resolution 217 C( 111), ”Fate of Minorities” av 194864 ble det fastslått at de som trengte 

beskyttelse var blant annet minoriteter på bakgrunn av ”rase” og ”nasjonalitet”. Resolusjonen hadde 

                                                
61 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 197 
62 The Allies and the Republic of Poland, 39. Minorities Treaty, 1919 
63 Min uthevelse 
64 Thornberry (1991) s. 159 
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sammenheng med at generalforsamlingen tidligere hadde nektet et forslag fremlagt av blant annet 

Danmark og Yugoslavia. Forslaget gikk ut på å inkludere en bestemmelse om minoriteter i FNs 

menneskerettsærklæring. Men selv om generalforsamlingen ved denne resolusjonen hadde innsett 

problemet med minoriteter, ble det ikke referert til ”etniske” minoriteter.  

En UNESCO-komité65av eksperter på raseproblemer gav en til dels abstrakt genetisk basert 

definisjon i 195066der arbeidet siktet mot en definisjon av ”rase.” Her beskrev UNESCO-komitéen 

termen ”rase” som fysiske forskjeller blant mennesker. En ”etnisk gruppe” derimot referer til en 

kulturell enhet med eller uten forskjellige ”fysiske” kjennetegn, jfr. Underkommisjonens forståelse 

av dette begrepet67. Den dekker også over historiske elementer. For etniske minoriteter trenger det 

altså ikke å foreligge noen biologiske forskjeller så lenge de skiller seg ut fra resten av 

befolkningen ved å inneha en selvstendig kultur og historie.  

Før artikkel 27 ble nedskrevet, var det diskusjoner i FNs menneskerettighetskommisjon om 

hvorvidt en skulle inkludere termen ”nasjonal” til å supplere eller erstatte listen av minoriteter i 

utkastet. Sovjetunionen foreslo å begrense minoritetsvernet til nasjonale minoriteter. Forslaget gikk 

ut på at en ”nasjonal minoritet” var ”en historisk formet enhet bestående av mennesker karakterisert 

av et felles språk, et felles territorium, et felles økonomisk liv, og en felles psykologisk struktur som 

manifesterer seg selv i en felles kultur”68. Chile derimot foreslo dette endret til de 

minoritetsgruppene som er vernet i dag; etniske, religiøse eller språklige minoriteter.69 Rekkevidden 

av bestemmelsen ville vært snevrere dersom Sovjetunionens forslag vant frem. ”Nasjonale 

minoriteter” er nemlig også snevrere enn ”etniske minoriteter”. I tillegg til kulturelle, historiske, og 

muligens biologiske definisjonskriterier for en etnisk minoritet, karakteriseres nasjonale minoriteter 

av et subjektivt element av felles bevissthet og en politisk vilje til selvbestemmelse, som knapt 

skiller dem fra ”et folk” i art.1 sin forstand70. FNs menneskerettighetskommisjon valgte å ikke 

implementere uttrykket ”nasjonal”, men ”etnisk minoritet”. Årsaken til at den foretrakk uttrykket 

slik det er i dag, er at mange grupper trenger beskyttelse før de blir ”nasjonale grupper”, uavhengig 

                                                
65 UNESCO er FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur. 
66 Thornberry (1991) s. 159 
67 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, § 197 
68 Min oversettelse av E/CN.4/SR. 369, § 16, sitert i Thornberry (1991) s. 160 
69 E/CN.4/L. 261, sitert i Nowak (2005) s. 639 
70 Nowak (2005) s. 649 
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av om de noen gang kan utvikle seg til å bli en slik gruppe71. Det er altså et videre begrep enn både 

”rase” og ”nasjonale minoriteter”. 

Selv om uttrykket ”etnisk minoritet” sjelden har bydd på problemer i saker fremlagt for Komitéen, 

har likevel Lovelace-saken72interesse. Den kanadiske regjering fratok dens borger, Lovelace, 

statusen som medlem av en etnisk minoritet etter at hun giftet seg med en som ikke tilhørte sin 

stamme – en ikke-indianer. Denne akten hadde hjemmel i den kanadiske lovgivningen, Indian Act, 

som fastslo at kvinner får den rettslige statusen til ektemannen. Lovelace mistet den rettslige 

statusen som medlem av den etniske gruppen hun var født inn i ettersom hun giftet seg med en 

ikke-indianer.  

Komitéen kom frem til at lovgiverne hadde valgt feil kvalifikasjonskriterier til den etniske 

minoriteten, Indianere. Ifølge Komitéen var det tilstrekkelig at medlemmene av en slik minoritet i 

tillegg til det subjektive element om å beholde båndene til minoriteten og ønsket om å bevare disse 

båndene, var født og vokst opp i et slikt reservat.73Det siste viser det objektive element i tilknytning 

til etnisitetskriteriet.    

Komitéen stiller altså ikke så strenge krav til etnisk tilhørighet. Det forhold at Lovelace var født og 

vokst opp i reservatet i tillegg til det subjektive elementet, var tilstrekkelig. Dette viser at Komitéen 

her vektlegger det kulturelle element; Der en blir født i et reservat og vokser opp sammen med 

andre medlemmer av denne minoriteten, tilegner en seg typiske tradisjonelle verdier som denne 

etniske gruppen innehar. Sammen med de andre medlemmene av den etniske minoriteten, utgjør en 

et etnisk fellesskap. Komitéen kom frem til at hun tilhørte en slik etnisk gruppe. Det forhold at hun 

mistet rettslig status som medlem av den etniske gruppen da hun giftet seg med en ikke-indianer, 

var altså ikke et legitimt kriterium for å definere den etniske minoriteten Indianere. 

Det kan også vises til en annen sak Komitéen behandlet i 1989.74Chief R.L. og andre medlemmer 

av den etniske minoriteten, Shuswap, som var en Indianerstamme, var bosatt i Kanada. Som et 

resultat av Lovelace-saken og Komitéens anbefaling, fant det sted en ny lovgivning i Kanada. Visse 

                                                
71 Thornberry (1991) s. 160 
72 Lovelace mot Kanada 
73 Ibid. pkt. 14 
74 R.L. m.fl. mot Kanada 
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folk som fra før av ble fratatt sin status som tilhørende en minoritet, fikk denne tilbake ved den nye 

lovgivningen. Men samtidig ble nye individer fratatt denne statusen på grunnlag av andre 

kvalifikasjoner, nemlig rasetilhørighet. Den nye lovgivningen krevde at for at en skulle anses som 

Indianer, måtte begge foreldre tilhøre den Indianske rasen. Klagerne stilte seg mot denne 

lovgivningen ettersom dette ville påvirke dem i betydelig grad. Da denne stammen ikke bestod av 

så mange medlemmer, var det naturlig at flere medlemmer herfra giftet seg med medlemmer 

utenfor stammen sin. Den nye lovgivningen ville da føre til at mange ble berøvet deres status som 

medlem av denne stammen ettersom de kun hadde en mor eller far som tilhørte den.  

Komitéen kom her frem til at den på grunn av prosessuelle mangler ikke kunne behandle de 

materielle forholdene i saken, herunder innholdet av ”etnisitet.”75Selv om saken dermed ikke gav 

grunnlag for en sterkere rettslig forankring, illustrerer den likevel nettopp skillet mellom 

oppfattningen av etnisk tilhørighet i den tidligere rettstilstand og den vi har i dag. I samsvar med 

den tidligere rettstilstanden, kategoriserte den kanadiske lovgivningen individer etter rase.  

Dersom Komitéen hadde vært berettiget til å behandle saken, vil jeg mest sannsynlig tro at 

Komitéen kom til å anse innholdet i den kanadiske lovgivningen som et urimelig kriterium for 

tilhørighet til den etniske minoriteten, Indianerstammen. Dette i forhold til begrunnelsen Komitéen 

gav i Lovelace-saken. Komitéen hevdet som nevnt at det forhold at Lovelace mistet statusen som 

medlem av den etniske minoriteten etter at hun giftet seg, var urimelig. Situasjonen vil være minst 

like krenkende for minoritetsindivider i denne saken der de blir fratatt statusen der ”kun” den ene 

forelderen tilhørte den Indianske rasen. Lovelace og andre kvinner hadde i det minste et valg; De 

kunne velge å gifte seg med en som tilhørte minoriteten deres og dermed være berettiget til statusen 

som et medlem av Indianerstammen. Barn av kun én forelder tilhørende Indianerstammen derimot, 

hadde ikke dette valget. De ble fratatt statusen automatisk på dette grunnlag.   

På bakgrunn av resonnementet i denne del av avhandlingen, er dagens rettsoppfatning at 

rasetilhørighet ikke er bestemmende for tilhørighet i en etnisk minoritet i SP art. 27 forstand. Man 

har gått bort ifra den tidligere rettstilstanden der en kategoriserte mennesker etter blant annet rase. 

Så lenge minoritetsindividene har en felles kultur og historie, oppfyller de kravene til å anses som 

en etnisk minoritet. Lovelace-saken viser forøvrig også at kriteriet om at en må tilhøre en etnisk 

                                                
75 R.L. m.fl. mot Kanada pkt. 7 
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minoritet ikke kan holdes adskilt fra andre kriterier, her - det subjektive kriteriet - ettersom det ble 

lagt vekt på viljen Lovelace hadde til å beholde båndet til minoriteten.    

5.2.1.1 Nærmere om hvorvidt bestemmelsen gjelder for nasjonale minoriteter og urfolk 

Begrepene ”urfolk”, ”nasjonale minoriteter” og ”etniske minoriteter” går inn i hverandre. I 

forbindelse med at man har utformet egne konvensjoner som sørger for vern kun for nasjonale 

minoriteter og urfolk, har det vært viktig å skille disse begrepene fra hverandre. I forhold til art. 27, 

er det også relevant å forklare hva som eventuelt er forskjellen på disse og å se om art. 27 da også 

gir rettigheter til medlemmer av nasjonale minoriteter og urfolk.  

Rimelighetshensyn tilsier at nasjonale grupper, som et snevert begrep, skal anses å falle inn under 

”etniske minoriteter”. Slike grupper har en større tilknytning til statene de oppholder seg i, og er 

dermed mer utsatt for å miste sin kultur enn andre etniske grupper.  

Som nevnt tidligere, oppfyller slike grupper vilkårene for å anses som etniske minoriteter. De 

innehar kulturelle, historiske, og muligens biologiske trekk i tillegg til et subjektivt element av 

felles bevissthet (og en politisk vilje til selvbestemmelse). De kan da sies å falle inn under ”etniske 

minoriteter” i henhold til art. 27.  

Ordoppstillingen ”nasjonale minoriteter eller etniske minoriteter” i Minoritetserklæringen fra 1992 

om rettighetene for personer som hører til nasjonale eller etniske, religiøse og språklige minoriteter, 

viser at formålet har vært å likestille disse begrepene. Selv om disse begrepene i forhold til denne 

erklæringen og andre rettslig bindende dokumenter er atskilte begreper, tyder det meste på at en 

”nasjonal minoritet” er en undergruppe av en etnisk minoritet etter art. 27.  

Urfolk utgjør en spesiell type minoritetsgruppe. I tillegg utgjør de et "folk som bebodde landet eller 

en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da nåværende 

statsgrenser ble fastlagt76." 

Komitéen har ved en generell kommentar, Gen/C. 23/50 §§ 3, andre ledd og 777gitt uttrykk for at 

også urfolk er en type minoritet som er beskyttet etter art. 27. Den nevner blant annet at retten til 

                                                
76 ILO-konvensjonen art. 1, nr. 1, b 

77 Gen/C. 23/50 1994 
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nytelsen av en kultur etter art. 27 – særlig for medlemmer av urfolk – krever en viss utøvelse som er 

knyttet til spesielle landområder og ressurser.   

Til belysning kan det vises til en komitésak i forbindelse med urfolksgrupper. I Lovelace-

saken78kom Komitéen som nevnt frem til at Lovelace urettmessig var fratatt den rettslige statusen 

som medlem av den etniske gruppen Maliseetindianer. Etter Komitéen anses mennesker normalt for 

å tilhøre en minoritet dersom de er født og vokst opp i et miljø som har beholdt båndene til 

minoritetsgruppen og som de også ønsker selv79. Indianere utgjør et slikt fellesskap som oppfyller 

vilkårene til å anses som en etnisk gruppe. De lever i et reservat som er et typisk kulturelt 

kjennetegn og de har et historisk forhold til landområder fra før kolonitiden. En slik gruppe utgjør 

et urfolk. Men det går ikke frem av Komitéens begrunnelse at det er nødvendig å foreta et skille 

mellom den spesielle minoritetsgruppen urfolk eller andre minoriteter. Komitéen ser om Lovelace 

hadde en etnisk tilhørighet til Maliseetindianerne, og refererer videre til gruppen som en 

”minoritet80”, og ikke ”urfolk”. Forskjellen fra andre minoriteter etter saken, er det forhold at slike 

gruppers etnisitet karakteriseres ved at disse lever i reservat og har et historisk forhold til 

landområdene.  

Under forberedelsen av art. 27 var det likevel en del uenigheter om hvorvidt bestemmelsen også 

skulle innrømme et vern for urfolk. Visse medlemmer av FNs menneskerettighetskommisjon og 

generalforsamlingen mente at kulturen hos slike folk lå på et så primitivt nivå at det ikke var 

nødvendig med et minoritetsvern for disse81. De mente at statene heller hadde forpliktelse til å 

”utvikle” og assimilere urfolk. Andre derimot, som eksempelvis Christian Tomuschat, har hevdet at 

dette synet er en ”naiv følelse av kulturell overlegenhet, som ikke finner noen form for legitimitet i 

art. 27”82. I følge ham er urfolk perfekte eksempler på klart definerte og langetablerte etniske 

minoriteter og vanligvis språklige og religiøse minoriteter i tillegg. Andre har ment at det er klare 

forskjeller mellom disse to gruppene; basert på historiske, kulturelle, biologiske og rettslige 

                                                
78 Lovelace mot Kanada 
79 Ibid. pkt. 14 
80 Lovelace mot Kanada, f.eks. i pkt. 14 
81 Nowak (2005) s. 650 
82 Ibid. s. 650, Min oversettelse 
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årsaker.83 Disse mener altså at art. 27 ikke kan anvendes på urfolk. Men de fleste avgjørelser 

Komitéen har hatt for seg i tilknytning til art. 27, har blitt forelagt av medlemmer av urfolk.  

En helhetlig vurdering viser at urfolk og nasjonale minoriteter er spesielle minoritetsgrupper som 

faller inn under en etnisk minoritet etter SP art. 27. Og ettersom de er berettiget til minoritetsvern 

etter art. 27 er det av mindre betydning i forbindelse med art. 27 å fastslå om individer tilhører en 

etnisk gruppe, urfolk eller nasjonale minoriteter. Det er tilstrekkelig å slå fast at de tilhører en etnisk 

minoritet.  

5.2.2 Må det foreligge en formell anerkjennelse av gruppen? 

Det foreligger et spørsmål om hva som ligger i uttrykket ”minorities exist” etter art. 27. Spørsmålet 

er knyttet til om en minoritet er avhengig av en statlig form for formell anerkjennelse av gruppen 

eller om det er tilstrekkelig at den reelt sett eksisterer for at den skal utgjøre en ”minoritet” etter art. 

27. En alminnelig språklig forståelse av ”exist” tilsier at det ikke foreligger krav om formell 

anerkjennelse av gruppen, men at det er tilstrekkelig at minoritetsgruppen reelt sett eksisterer.  

Et sted der dette kommer frem er i en generell kommentar, Gen/C. 23/5084, § 4;  

” Some States parties who claim that they do not discriminate on grounds of ethnicity, language or 

religion, wrongly contend, on that basis alone, that they have no minorities85”. 

Det er altså ikke opp til stater om minoriteten eksisterer. Til spørsmålet om disse er berettiget 

minoritetsvern etter SP art. 27, er ikke minoritetene avhengige av anerkjennelse av dem fra statens 

side.  

Frankrike har i sin konstitusjon konstatert at SP art. 27 ikke er anvendelig i fransk rett. En slik 

reservasjon innebærer blant annet at Komitéen ikke er legitimert til å behandle individuelle saker 

fra Frankrikes borgere i tilknytning til brudd på SP art. 27. I T.K.-saken mot Frankrike fra 

198786klagde medlemmer av en språklig minoritet over at staten nektet dem til å ivareta deres språk 

og dermed de språklige rettighetene etter SP art 27. Deklarasjonen i Frankrikes konstitusjonen lød: 
                                                
83 Nowak (2005) s. 650.  
84 Gen/C. 23/50 1994 
85 Min oversettelse 
86 T.K. mot Frankrike  
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”…article 27 is not applicable so far as the Republic is concerned87”. Komitéen anså denne 

deklarasjonen som en intensjon fra den franske staten om å ekskludere art. 27, og mente at den 

derfor var en bindende reservasjon88. Komitéen så seg derfor inkompetent til å behandle sakene mot 

Frankrike om hvorvidt art. 27 var brutt. 

Ved en senere anledning, imidlertid, uttalte Komitéen i tilknytning til statlige reservasjoner av SP, 

ved en generell kommentar Gen/C. 24/52 1994, § 8, at art. 27 representerer folkerettslig 

sedvanerett, og at denne bestemmelsen derfor ikke kan være gjenstand for reservasjoner.  

I 1997 tok Komitéen igjen opp minoritetsproblemet i Frankrike, og i en rapport som Komitéen 

uarbeidet, bad Komitéen regjeringen trekke tilbake reservasjonen. Her uttaler Komitéen at kun det 

forhold at individer er berettiget til like rettigheter, ikke ekskluderer det faktum at minoriteter reelt 

sett eksisterer og er berettiget til blant annet retten til å nyte deres kultur89. Komitéen var uenig med 

Frankrike om at Frankrike ikke hadde noen språklige, etniske eller religiøse minoriteter, som 

Frankrike hevdet90. 

Når en stat, som Frankrike, hevder at det ikke eksisterer minoriteter i art. 27 forstand, viser dette 

ønsket om å integrere alle etniske grupper i det nasjonale fellesskap, og ikke en særbehandling av 

disse som de er berettiget til etter art. 27. Dette er altså urettmessig i følge Komitéen. Etter 

Komitéens synspunkt er rettighetene i SP art. 27 uttrykk for folkerettslig sedvanerett, og stater kan 

ikke reservere seg mot denne bestemmelsens anvendelse, slik som i tilfellet med fransk rett. Likeså 

er det ikke opp til staten om slike minoriteter eksisterer der en gruppe av mennesker med fellestrekk 

utgjør en minoritet etter art. 27. 

I 1930 uttalte The Permanent Court of International Justice at “the existence of communities is a 

question of fact; it is not a question of law”91 i tilknytning til tolkningen av en konvensjon mellom 

Hellas og Bulgaria som omhandlet gjensidig utvandring fra 1919. Dette er altså med på å forsterke 

                                                
87 Ibid. pkt. 8.5 
88 Ibid. pkt. 8.6 
89 General Assembly Official Records, Fifty-second Session Supplement No.40 (A/52/40) §411 
90 Ibid. § 411 
91 Advisory Opinion – Question of Communities, 1930 s. 22 
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det syn at så lenge grupper i realiteten består av individer med særtrekk som til sammen utgjør en 

spesiell gruppe, eksisterer den etter bestemmelsens forstand.  

En rapport av Eide fra 199392, “Protection of Minorities, Possible Ways and Means of Facilitating 

the Peaceful and Constructive Solution of Problems Involving Minorities”, støtter også om dette. 

Her uttaler Eide at eksistensen av en minoritet ikke avhenger av en formell akt av noen slag, 

eksempelvis av nasjonal lov eller en bilateral avtale. Medlemmene av gruppen som utfyller de 

nødvendige kriteriene for å tilhøre denne gruppen, er berettiget til minoritetsvern uavhengig av 

anerkjennelse fra noen hold, jfr. Rapportens § 195. Videre, i samme paragraf, uttales det; “The 

existence of a group arises from the fact that its members want to maintain and develop their 

common characteristics, which are different from those of the majority”.  

Noe annet til støtte for kriteriet om faktisk eksistens finner vi i Komitéens generelle kommentar 

Gen/C. 23/5093§ 5.2;  

”Eksistensen av en etnisk, religiøs eller språklig minoritet i et medlemsland avhenger ikke av 

anerkjennelsen av medlemslandet, men krever å bli etablert av objektive kriterier94”.  

Denne generelle kommentaren er ganske nært knyttet til Gen/C. 23/5095 § 4 om at en gruppes 

eksistens ikke avhenger av en stats anerkjennelse. Om en slik gruppe eksisterer, avhenger av at de 

objektive og subjektive kriteriene behandlet tidligere er oppfylt, og ikke av ulike vilkår som en stat 

måtte sette opp for hva som skal utgjøre en minoritetsgruppe.  

5.2.3 Hvem som er rettighetssubjektet – kollektive eller individuelle rettigheter? 

Det har også vært en del uenigheter omkring hvem som er berettiget til rettighetene i art. 27. 

Problemstillingen er om det er enkeltindividene, tilhørende minoritetene, eller minoritetsgruppen 

som en enhet som er rettighetssubjektet. Med andre ord er dette et spørsmål om bestemmelsen 

innehar kollektive eller individuelle rettigheter. 
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94 Norsk oversettelse 
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Bestemmelsen fastsetter at rettighetene er tilsiktet ”persons belonging to minorities…”. Ordlyden 

kan tyde på at det er tale om individuelle rettigheter. Det er ikke ”minorities”, altså 

minoritetsgruppen i seg selv, men individene i en slik gruppe som har krav på minoritetsvern.  

At det er individene som har klageadgang til Komitéen, tyder også på at det er tale om individuelle 

rettigheter, jfr. SP TP1, art. 1 og fortalen i denne tilleggsprotokollen. Her refereres det til individer - 

det er disse som kan forelegge klage til Komitéen der de påstår at de er offer for overtredelse av 

konvensjonen. Med andre ord kan ikke minoriteten som sådan gjøre dette, men medlemmene av 

denne minoritetsgruppen.  

Til belysning av forholdet mellom kollektive og individuelle rettigheter, kan det vises til Lubicon 

Lake Band-saken.96Lederen Ominayak klagde på vegne av seg selv og andre medlemmer av 

stammen, Lubicon Lake Band. Han påstod at deres eksistens var alvorlig truet ved tømmerhugst, 

olje - og gassvirksomhet som var tillatt på deres tradisjonelle områder. Det ble hevdet at 

ekspropriasjonen ødela for deres næringer. Klagerne hevdet imidlertid ikke brudd på SP art. 27, 

men på selvbestemmelsesretten i SP art. 1. Uten å gå noe særlig inn på hva denne retten innebærer, 

er det nok i denne sammenheng å nevne at den er anerkjent som en kollektiv rettighet for alle ”folk” 

etter SP. art. 1, og går blant annet ut på at en folkegruppe fritt kan råde over sine naturrikdommer97, 

og at de ikke kan bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag, jfr. SP art. 1 (2). Komitéen kom frem til at 

den ikke hadde kompetanse til å vurdere om selvbestemmelsesretten etter SP art. 1 var krenket. 

Klageren kunne ikke etter SP TP1 art. 1 hevde at han som et individ var offer for brudd på 

selvbestemmelsesretten ettersom denne retten etter SP art. 1 er en rettighet for et folk – en kollektiv 

rettighet98. SP TP1 art. 1 tillater individer å fremme saker hvor kun der disse mener deres 

individuelle rettigheter er blitt overtrådt, og gjelder således ikke kollektive. Disse rettighetene 

finnes i SP del 3; art. 6 – 2799. Selvbestemmelsesretten er en kollektiv rettighet for et folk som 

sådan, og lederen Ominayak var derfor ikke berettiget til å klage på vegne av seg selv og andre 

medlemmer av stammen over at SP art. 1 var krenket. SP TP1 art. 1 stenger altså for kollektive 

rettigheter. Derimot valgte Komitéen heller å behandle saken etter SP art. 27 ettersom klagernes 

anførsler i denne saken også kunne føres inn under art. 27 som da har en flytende grense mot SP art. 

                                                
96 Ominayak mot Kanada 
97 Dog med visse unntak 
98 Ominayak mot Kanada, pkt. 13.3 
99 Ibid. 32.1 
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1100. Art. 27 tar for seg individuelle rettigheter, og selv om lederen av denne minoritetsgruppen 

klagde på vegne av seg selv og andre individer av gruppen, uttalte Komitéen at dette ikke utgjorde 

en skranke for å bringe frem en sak for Komitéen etter SP TP1, art. 1. Der en gruppe av individer 

hevder at de er blitt liknende påvirket av et konvensjonsbrudd, kan disse kollektivt fremlegge en sak 

for Komitéen101. Dette er ikke ensbetydende med at rettighetene de har etter art. 27, er kollektive. 

Komitéen kom frem til at staten hadde overtrådt art. 27 da ekspropriasjonen utgjorde en trussel mot 

retten klagerne hadde til å nyte deres kultur. 

 I forarbeidene til SP går det frem at ”minoriteter” ble endret til ”personer som tilhører slike 

minoriteter”102. Dette var en bevisst endring. For det første var ikke minoriteter som sådan 

rettighetssubjekter. For det andre forelå det en del skepsis mot å sørge for minoritetsvern til 

gruppene ettersom dette igjen ville oppfordre til å etablere flere slike minoriteter som til slutt ville 

skade den nasjonale enheten. En del av skepsisen lå i at minoritetsgruppen da også ville kunne gjøre 

krav på slike rettigheter til Komitéen103.  

Å anse disse rettighetene som individuelle, samsvarer også med de resterende menneskerettighetene 

i konvensjonen med unntak av selvbestemmelsesretten i SP art. 1 som gjelder for et ”folk”. Dette 

var jo nettopp det karakteristiske ved det nye menneskerettsbildet. Det var enkeltindividene som 

stod sentralt i det internasjonale rettslige fora. Komitéen poengterte i en generell kommentar, 

Gen/C. 23/50 § 3.1104at SP foretar et skille mellom selvbestemmelsesretten etter art 1 og 

rettighetene etter art. 27. Den første er en rett tilhørende et folk mens minoritetsvernet på den andre 

siden relaterer seg til rettigheter tildelt individer.  

Samtidig ser vi det tilsynelatende motstridende element i bestemmelsen som uttrykker at 

rettighetene skal nytes ”sammen med andre medlemmer av sin gruppe”. For å beholde ideen av en 

gruppe, ble disse termene føyd til105. 

                                                
100Ominayak mot Kanada. pkt. 14 
101Ibid. pkt. 32.1 
102 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 §§ 171 og 180 
103 Thornberry (1991) s. 174 
104 GenC 23/50 1994 
105 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 § 171 
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 Disse rettighetene kan da sies å ligge et sted mellom individuelle og kollektive rettigheter. Det er 

individene som er rettighetshavere, men vi ser det kollektive element idet det forutsettes at 

rettighetene ikke utøves alene men i felleskap med de andre i gruppen.  

Den ledende menneskerettighetseksperten, Felix Ermacora, tolket bestemmelsen slik at selv om en 

tilkjenner individuelle rettigheter, tillater bestemmelsen også en kollektiv fortolkning106. Han mente 

at bestemmelsen var en beskyttelse av gruppen, og at staten dermed hadde plikt til å beskytte 

eksistensen av denne minoriteten som sådan ved positive tiltak.  

Til støtte for denne tolkning, kan det henvises til Kitok-saken107 der Komitéen kommer til et resultat 

som er til fordel for vern av gruppen. Som tidligere nevnt dreide denne saken seg om at Kitok forlot 

samefellesskapet og startet med en annen form for næringsvirksomhet til fordel for reindrift. Av 

denne årsak ble han nektet minoritetsvern. Komitéen var enig i statens anførsler om at 

ekskluderingen av Kitoks minoritetsvern var til fordel for gruppen som sådan.108Her ser vi altså at 

Komitéen vernet om den samiske identitet som helhet, ikke hans individuelle rett til minoritetsvern. 

Det ble ikke gitt minoritetsvern til dem som valgte å forlate det tradisjonelle samiske leveområdet 

og å drive med en annen form for utradisjonell næringsvirksomhet. Hensiktsmessighetshensyn 

tilsier en slik tolkning. Skal man kreve støtte til en kultur, måtte Kitok ha vært bosatt i det 

tradisjonelle området hvor den samiske minoriteten tradisjonelt har sitt bosettingsområde, og ikke 

tatt opp en annen næringsvirksomhet andre steder. 

At rettighetene må nytes sammen med de andre medlemmene tilsier at den individuelle nytelsen av 

en minoritetskultur ikke er beskyttet. Det dreier seg likevel om individuelle rettigheter - en kan 

gjøre krav på disse rettighetene så lenge det kan argumenteres om at de er til beskyttelse av 

kollektivet som sådan. Til belysning for dette, kan det vises til Lovelacesaken.109 Hun fikk medhold 

i at hun hadde en rett til å vende tilbake til reservatet der hun kunne nyte denne retten sammen med 

de andre medlemmene. Det individuelle element vises her ved at det var en rett for henne til å 

vende tilbake til reservatet. Det kollektive element viser seg da ved at resultat er i samsvar med 

                                                
106 Nowak (2005) s. 655 
107 Ominayak mot Kanada 
108 Ibid. pkt. 9.5 
109 Lovelace mot Kanada 
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gruppens interesse som sådan. Denne retten praktiseres ikke alene, men sammen med de andre 

medlemmene i reservatet. 

I en generell kommentar § 6.2110 uttaler Komitéen at selv om rettighetene beskyttet under art. 27 er 

individuelle rettigheter, avhenger de av muligheten for minoritetsgruppen til å vedlikeholde dens 

kultur, språk og religion. For å beskytte minoritetsidentiteten kan positive tiltak fra staten derfor 

være nødvendig for å verne en gruppe og for eksempel retten medlemmene har til å nyte og utvikle 

kulturen. Som jeg skal gå inn på senere, har staten plikt til å foreta positive tiltak for at 

minoritetsvernet skal bli en realitet. Der for eksempel medlemmer av en etnisk minoritet bestemmer 

seg for å opprette en kulturell organisasjon, sørger staten for et økonomisk bidrag, ikke bare til 

enkeltindividene i denne minoriteten, men til alle medlemmene i gruppen. Ellers ville det virket 

usannsynlig at medlemmene av en minoritetsgruppe ville hatt muligheten til å verne om 

minoritetens kultur i det lange løp. Faren for assimilering ville da kunne være ganske så stor. 

I virkeligheten er det altså slik at der staten tilkjenner en fordel til minoriteter, skjer det ofte til 

fordel for hele gruppen. Der den for eksempel sørger for morsmålsundervisning, er det ikke kun to-

tre personer som får rett til denne morsmålsundervisningen, men alle medlemmene i 

minoritetsgruppen. Det individuelle elementet viser seg da ved at individene selv kan bestemme om 

de vil nyte minoritetsrettighetene. Dersom staten eksempelvis har gitt et tilskudd til en 

minoritetsgruppe for at de skal kunne nyte sine kulturelle rettigheter, kan individene i slike 

minoritetsgrupper velge om de vil delta eller ikke i den kulturelle aktiviteten. Dersom de velger å 

ikke gjøre dette, tilhører de fortsatt denne minoritetsgruppen111. Det er medlemmene som får retten 

til å delta i undervisningen, ikke minoritetsgruppen i seg selv. Men samtidig er det 

minoritetsgruppens identitet, kultur, som beskyttes.   

                                                
110 GenC 23/50, 1994 
111 Fottrell (1999) s. 41 
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6  Kulturelle rettigheter etter SP art. 27 

6.1 Hva menes med kultur? 

Etter SP art. 27 er medlemmene av en minoritetsgruppe berettiget til å nyte deres kultur; 

”…persons belonging to minorities shall not be denied the right, in community with the other 

members of their group, to enjoy their own culture112…” 

Det er interessant å få frem hva som menes med ”kultur” før det vises til hva slags rettigheter dette 

innebærer. Men først må det gjøres rede for hvilke minoritetstyper som er berettiget til å nyte denne 

kulturen.  

I forhold til at det er tale om retten til en kultur, tyder dette på at de berettigede er medlemmer av en 

etnisk gruppe. Dette, ettersom individer på grunnlag av et kulturelt fellesskap, utgjør en etnisk 

minoritetsgruppe. Sammenhengen ordene i art. 27 opptrer i taler også for å foreta en slik tolkning. I 

forhold til de to andre rettighetene i art. 27; retten til å praktisere sin religion og retten til å bruke 

språket sitt, ser det ut som at det er religiøse- og språklige minoriteter som er berettiget til disse 

rettighetene. I Ballantyne m.fl. mot Kanada113var spørsmålet om staten hadde krenket den 

språklige114 minoriteten, altså den engelsktalende gruppen i Quebeck, deres språklige rettighet etter 

art. 27 der staten forbød bruk av engelsk i utendørsreklame på offentlig sted i Quebec. Som jeg 

tidligere har uttrykt i forbindelse med ulike saker for Komitéen, er det etnisk tilhørighet Komitéen 

har referert til når det har vært tale om kulturelle rettigheter, eksempelvis Lovelace-saken.115Dette 

innebærer da at der det foreligger både en etnisk- og for eksempel religiøs minoritet, er 

medlemmene i gruppen berettiget til både religiøse og kulturelle rettigheter. Men grensene mellom 

disse kategoriene er flytende. Visse rettigheter kan for eksempel både inneha kulturelle og språklige 

elementer ved seg. Dette innebærer at både språklige og etniske minoriteter kan gjøre krav på denne 

rettigheten. Utdannelse og litteratur er eksempler på der det både foreligger elementer av kultur og 

språk.  

                                                
112 Min uthevelse 
113 Ballantyne m.fl. mot Kanada 
114Ballantyne m.fl. mot Kanada, pkt. 11.2 
115 Lovelace mot Kanada, pkt. 14 
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Ettersom det ikke foreligger klare tolkninger rundt dette spørsmålet i rettspraksis eller andre kilder, 

er jeg til en viss grad i tvil rundt denne problemstilling. I tillegg er det tvilsomt hvorvidt dette er så 

relevant i praksis siden en gruppe ofte kan være eksempelvis både en etnisk og en religiøs 

minoritet. På bakgrunn av resonnementet mitt ovenfor, konkluderer jeg likevel med at det i 

utgangspunktet er individer tilhørende etniske minoriteter som er berettiget til de kulturelle 

rettighetene etter art. 27.  

Kulturbegrepet, slik som minoritetsbegrepet, har også vært gjenstand for mye diskusjon. Ordlyden 

gir ikke mye veiledning her. For å forstå hva som ligger i dette begrepet, må det derfor vises til 

slutninger en kan trekke ut fra andre relevante rettskildefaktorer.  

Det finnes heller ikke mye veiledning i forarbeidene omkring formålet med dette uttrykket. 

Komitéens praksis derimot, har foretatt vurderinger rundt dette, og vi kan trekke ut ulike momenter 

Komitéen har vektlagt i tolkningen av kulturbegrepet fra visse saker. 

 I Lubicon Lake Band-saken116 mot Kanada ble saken anlagt av en indiansk folkegruppe, altså en 

etnisk minoritet. Bakgrunnen for saken var at den kanadiske regjeringen hadde tillatt 

delstatsregjeringen i Alberta å ekspropriere områder for olje- og gassutnyttelse noe indianerne 

mente tilhørte dem. Indianerne mente at ekspropriasjonen som var av privat og økonomisk interesse 

for ekspropriantene, var urettmessig siden minoritetsmedlemmene i disse områdene drev jakt, 

fangst og fiske. Uten å gå nærmere inn på saken, holder det i denne sammenheng å slå fast at 

Komitéen godkjente at økonomiske aktiviteter, som jakt og fiske, er en del av måten gruppen lever 

på og er en kulturell tradisjon for denne stammen117. Det faller dermed inn under hva som menes 

med ”kultur” etter art. 27.  

En annen sak til belysning for hva som ligger i kulturbegrepet, er den tidligere nevnte Kitok-

saken118. Det sentrale i saken var imidlertid som tidligere nevnt, hvorvidt utestenging av samer 

utenfor sameområder var forenelig med art. 27. Men vi får også tolkningsresultater som sier hva 

som ligger i begrepet ”kultur” selv om dette ikke utgjorde et sentralt spørsmål i saken. Spørsmålet 

var hvorvidt tradisjonelle økonomiske aktiviteter og måter å leve på, som reinsdyrhold, kunne falle 

                                                
116 Ominayak mot Kanada 
117 Ominayak mot Kanada, 32.2 
118 Kitok mot Sverige 
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inn under kulturbegrepet i art. 27. Komitéen uttalte at slike økonomiske aktiviteter kan omfattes av 

beskyttelsen av ”kultur” etter denne artikkelen når den økonomiske aktiviteten utgjør ”et essensielt 

element i dets kulturelle tradisjoner”119. Det ble konkludert med at samisk reindriftsnæring er et 

slikt essensielt element ved den samiske kulturen, og dermed vernet av artikkel 27.  

Et annet spørsmål, nært knyttet opp til dette, er i hvilken grad kulturen må være ”tradisjonell”. 

Ilmari Länsmann og andre finske samer anla søksmål for Komitéen120 ettersom staten hadde gitt 

konsesjon til en bedrift for et steinbrudd i et område hvor det ble drevet med reinsdrift. Med 

steinbruddet fulgte også transport av steinen gjennom reinsdriftsområdet. Dette ville da ifølge 

samene krenke deres rett til å nyte kulturen etter art. 27, som tradisjonelt har vært og forblidt 

essensielt basert på reinsdyrhold.  

Spørsmålet i saken i denne sammenheng var i hvilken grad kulturen måtte være tradisjonell. I følge 

Komitéen var det ubestridt at reinsdyrhold er et essensielt element av en etnisk minoritets kultur. 

Og som Komitéen også tidligere hadde lagt til grunn, omfatter ”kultur” slike økonomiske 

aktiviteter. Men Komitéen uttalte her at art. 27 ikke bare beskytter tradisjonelle, kulturelle livsstiler. 

Etniske minoriteter kan ha bearbeidet deres metoder for reinsdyrjakt over årene og praktisert det 

ved hjelp av ny, moderne teknologi, og disse forandringene medfører altså ikke at dette ikke anses 

for ”kultur” etter bestemmelsen; 

”… that the authors may have adapted their methods of reindeer herding over the years and practice 

it with the help of modern technology does not prevent them from invoking article 27 of the 

Covenant. 121” 

At kulturbegrepet ikke er statisk, men dynamisk, er også lagt til grunn i Apirana Mahuika-saken122. 

Klagerne, Maoriene, som tilhørte en urfolksgruppe, mente at regjeringens handlinger truet deres 

livsstil og stammekulturen deres da de innblandet seg i deres fiskerinæring, og fordi fiske er et av 

hovedelementene i deres tradisjonelle kultur.  

                                                
119 Ibid. 9.2, Min oversettelse 
120 Ilmari Länsman m.fl. mot Finland 
121 Ilmari Länsman m.fl. mot Finland pkt. 9.3 
122 Mahuika m.fl. mot New Zealand 
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Først og fremst uttalte Komitéen at bruken og kontrollen over fiskerier er et essensielt element av 

etniske minoriteters kultur, og det forhold at Maorifolkets fiskerirettigheter var anerkjent i en 

traktat, bekreftet at praktiseringen av disse rettighetene var en spesiell del av Maorikulturen.123 

Videre fulgte Komitéen opp synspunktet fra Länsman – saken, og uttalte;  

” In particular, article 27 does not only protect traditional means of livelihood of minorities, but 

allows also for adaptation of those means to the modern way of life and ensuing technology ”124 

Komitéen har altså videreutviklet kulturbegrepet ved at den har lagt til grunn at kulturelle 

aktiviteter ikke strengt tatt trenger å være tradisjonelle i den forstand at de har funnet sted på en 

tilsvarende måte i årevis. Begrepet er med andre ord dynamisk, og kan omfatte nye utviklinger ved 

det tradisjonelle kulturelle element. Dette høres rimelig ut etter min mening. Mennesker lever i 

samhandling med hverandre som et produkt av tiden vi lever i. Medlemmene av en etnisk minoritet 

trenger vern om sin kulturelle identitet selv om dets elementer har utviklet seg som følge av 

samtiden og ny teknologi. At det er vern om den kulturelle identiteten som er formålet med 

minoritetsvernet i art. 27, finner vi også i en generell kommentar, Gen/C. 23/50 § 9125. Rettighetene 

som individene tilhørende en minoritetsgruppe har, er ment for å sikre overlevelsen og 

videreutviklingen av den kulturelle identiteten, som er typisk for en etnisk minoritetsgruppe.  

At disse aktivitetene er beskyttet, har Komitéen også lagt til grunn ved generelle kommentarer. Med 

henseende til øvelsen av de kulturelle rettene beskyttet under artikkel 27, legger Komitéen til grunn 

at kulturen manifesterer seg i mange former, samt en spesiell livsstil som er tilknyttet bruken av 

landressurser, spesielt i tilfelle av urbefolkninger. Denne retten kan inkludere slike tradisjonell 

aktiviteter som fiske eller jakt og retten til å leve i reservater, Gen/C. 23/50, §§ 3.2 og 7. 126  

Dette tyder på at det sentrale i hva som utgjør en kultur, er måten disse gruppene organiserer sine 

liv på. Økonomiske aktiviteter som reinsdyrdrift og det å bo i reservater er for visse etniske 

minoriteter en sentral del av deres kultur. Komitéen har tolket begrepet slik at det blant annet 

omfatter de materielle forutsetningene for kulturutøvelsen. En slik materiell forutsetning kan da 
                                                
123 Ibid. pkt. 9.3 
124 Mahuika m.fl. mot New Zealand, pkt 9.4.  
125 Gen/C 23/50 1994 
126 Gen/C 23/50 1994 
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være naturgrunnlag for utøving av næringer som er sentrale for minoritetenes utforming, som for 

eksempel jakt og fiske. Dyrking av sin egen kultur kan altså omfatte leveveier som er nært knyttet 

til territoriet og bruk av dets naturressurser.  

Mange vil imidlertid hevde at en alminnelig forståelse av kulturbegrepet tilsier mer enn dette. I en 

rapport legger Capotorti til grunn en vid forståelse av begrepet127. Dette med blant annet bakgrunn i 

en utgivelse av UNESCO128. Her blir det lagt til grunn at kultur er et komplekst begrep, der en liste 

av kulturelle kjennetegn er med på å illustrere dette. Det er likevel ikke relevant å gå nærmere inn 

på hva det vide kulturbegrepet innebærer. Komitéen har som nevnt konsentrert seg om tradisjonelle 

aktiviteter. Av denne årsak velger jeg å se nærmere på hva retten til slike aktiviteter innebærer.   

6.2 Retten til økonomiske aktiviteter 

Som nevnt, har Komitéen uttalt at økonomiske aktiviteter som for eksempel reinsdyrdrift og fiske er 

en sentral del av visse minoriteters kultur, og er dermed beskyttet av art. 27. Slik kulturutøvelse er 

typisk for urfolk. En forutsetning for at de skal nyte retten til økonomiske aktiviteter er at de har et 

naturgrunnlag der de kan utøve disse tradisjonelle næringene på.  

Avhandlingen tar for seg etniske minoriteters kulturelle rettigheter. Ettersom urfolk etter det som 

ble påpekt tidligere oppfyller kriteriene for å anses som en type etnisk minoritet, innebærer 

behandlingen av denne retten å ligge innenfor avhandlingens rammer. Når det videre refereres til 

etniske minoriteter, er det urfolks rettigheter det siktes til. Hvilken terminologi som anvendes, har i 

forbindelse med art. 27 ikke så stor betydning.  

Det vi skal se på i det følgende er mer konkret hva det innebærer at individer som tilhører en etnisk 

minoritet er berettiget til å nyte deres økonomiske aktiviteter som fiske og reinsdyrdrift. 

Men til spørsmålet om hva denne retten innebærer, hører naturligvis spørsmålet om hvem som er 

forpliktet til å realisere disse rettighetene og hvor langt disse forpliktelsene strekker seg. Derfor må 

det foretas en tolkning underveis i hva som ligger i at individer tilhørende minoriteter ”ikke skal 

nektes deres rett” til nytelsen av en kultur jfr. art. 27. Jo større forpliktelser pliktsubjektet innehar, 

desto sterkere står retten for individer tilhørende minoriteter til å nyte deres økonomiske aktiviteter.  
                                                
127 E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1  
128 Ibid. § 222 
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6.2.1 Inngrepsvernet 

SP art. 27 fastsetter at individer tilhørende minoriteter ”shall not be denied the right…to enjoy their 

own culture…”  

Spørsmålet i det følgende er hva som ligger i uttrykket om at individer tilhørende minoriteter ikke 

skal nektes rettighetene etter art. 27. Med andre ord foreligger det et spørsmål om hvem som er 

pliktsubjektet etter art. 27; hvem som har en forpliktelse til ikke å nekte minoritetsindividene disse 

rettighetene, herunder retten til de økonomiske aktivitetene.  

Ordlyden i art. 27 refererer ikke til hvem som er forpliktet til å unnlate å nekte 

minoritetsmedlemmene disse rettighetene. Rettighetene i art. 27 må imidlertid sees i sammenheng 

med SP art. 2 som fastsetter pliktsubjektet i forhold til rettighetene i SP. Etter SP art. 2 (1) er det 

konvensjonspartene, altså statene, som forplikter seg til å sørge for at individene får fordeler av 

rettighetene etter SP-konvensjonen. Så langt innebærer dette resonnement at menneskerettighetene i 

SP, herunder i art. 27, kun gjelder vertikalt mellom konvensjonsstaten og individene under statens 

jurisdiksjon. Det foreligger ingen direkte horisontal virkning mellom individene. Dette innebærer at 

ingen individer kan holdes ansvarlig for krenkelse av rettighetene som individer tilhørende 

minoriteter har etter art. 27. 

Det neste spørsmålet er hva som ligger i begrepet at individer tilhørende minoriteter ikke kan nektes 

deres kulturelle rettigheter etter art. 27, herunder retten til økonomiske aktiviteter.  

Selv om ordlyden ikke direkte referer til statens forpliktelser, tilsier ”shall not be denied”  sammen 

med art. 2 (1), at staten er forpliktet til ikke å foreta handlinger som vil innebære en nektelse av 

minoritetsmedlemmenes rettigheter etter art. 27. Etter SP art. 2(1) har staten blant annet en negativ 

forpliktelse til ”å respektere” rettighetene til individene i statens territorium. Hvor langt denne 

plikten går, avhenger av ordlyden til de andre bestemmelsene i SP129. Den negative forpliktelsen går 

ut på at staten er avskåret fra å foreta tiltak som vil innebære en nektelse av 

minoritetsmedlemmenes rett til nytelsen av sin kultur. Staten må altså som hovedregel avstå fra selv 

å gjøre inngrep i individenes rettigheter. Denne forpliktelsen tilsier at staten ikke er forpliktet i en 

større grad til å verne om minoritetenes kultur enn til å la disse minoritetene nyte deres rettigheter i 
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fred. Statens eneste oppgave er å respektere disse rettighetene til minoritetene uten noen form for 

tilleggsbeskyttelse i form av aktivitetspliktsforpliktelse.  

Etter art. 27 har altså individer tilhørende en etnisk minoritet krav på at staten ikke griper inn i deres 

økonomiske aktiviteter. Dette innebærer at disse har et vern mot at staten gir tillatelse til inngrep i 

tradisjonelle næringsområder der inngrepet utgjør en nektelse av deres økonomiske aktiviteter. Til 

spørsmålet om hvor langt denne retten strekker seg, avhenger dette altså av om inngrepet utgjør en 

”nektelse” av minoritetsindividenes rett til økonomiske aktiviteter.  

I denne forbindelse kan det vises til Komitésaker der offentlige organer har tillatt inngrep i 

naturgrunnlaget for kulturutøvelsen. Komitéen har lagt føringer for hva det innebærer at staten er 

negativt forpliktet til å sørge for at inngrep den har tillatt ved ekspropriasjonsvedtak, ikke har nektet 

minoritetsindivider retten til å utøve deres økonomiske aktiviteter.  

I Lubicon Lake-saken130anerkjente Komitéen at økonomiske aktiviteter som fiske og jakt, er en del 

av måten Lubicon Lake-stammen lever på og er en kulturell tradisjon for denne minoritetstypen. 

Den faller dermed inn under rettigheten til å nyte deres ”kultur” etter art. 27. Art. 27 beskytter som 

nevnt også landområdene hvor denne materielle kulturutøvelsen for klagerne finner sted på. For 

nærmere avklaring om sakens forhold, henvises det til avhandlingens punkt 6.1. Lederen av 

gruppen, Ominayak, og andre medlemmer av denne folkegruppen hevdet at ekspropriantene ødela 

for utnyttelsen av deres næringer.131De påstod at tilegnelsen av denne befolkningens landområder, 

ødeleggelsen av deres livsstil og leverbrødet sitt, utgjorde en ond, umenneskelig behandling av 

disse. Staten var for så vidt enig i at disse hadde blitt utsatt for historiske urettferdigheter. 

Komitéen konkluderte med at historiske urettferdigheter som hadde vært forårsaket av både staten 

og ikke – statlige aktører, og visse nye utviklinger, truet livsstilen og kulturen til medlemmene av 

Lubicon Lake Band, og innebar en overtredelse av art. 27132.  

Under sin begrunnelse for at disse rettigheter var krenket, er det interessant å merke seg at 

Komitéen begrunner det med blant annet historiske urettferdigheter som klagerne påberopte seg til 

støtte for deres krav. Det kan se ut som Komitéen i sin begrunnelse har lagt sammen summen av 
                                                
130 Ominayak mot Kanada  
131 Ibid. pkt. 2.1 
132 Ibid pkt. 33 
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tidligere inngrep mot urfolkets kulturutøvelse. Selv om inngrepet altså alene i utgangspunktet ikke 

ville ha medført at klagerne ble nektet retten til å utøve de økonomiske aktivitetene, går det frem at 

dette inngrepet samt tidligere hendelser samlet sett utgjorde en nektelse av retten til de økonomiske 

aktivitetene.  

I Ilmari Länsman-saken133klaget Ilmari Länsman og andre over at deres stat, Finland, hadde gitt en 

bedrift konsesjon til steinbrudd i et område hvor det ble drevet reinsdrift. De klagde over at 

steinbruddet og transporten som fulgte med, fant sted i reinsdriftsområdet, og at dette dermed nektet 

dem deres kulturelle rettigheter etter art. 27134.  

Etter Komitéens uttalelser om at kulturbegrepet er et dynamisk begrep, legger den til; ” A State may 

understandably wish to encourage development or allow economic activity by enterprises. The 

scope of its freedom to do so is not to be assessed by reference to a margin of appreciation, but by 

reference to the obligations it has undertaken in article 27135.”  

Dette innebærer at staten ikke kan begrense rekkevidden av retten til økonomiske aktiviteter. Staten 

kan dermed ikke tolke denne retten innskrenkende ved å undervurdere virkningen av tiltak den har 

truffet. Der tiltaket reelt sett innebærer en nektelse av retten minoritetsindividene har til 

økonomiske aktiviteter, innebærer dette en krenkelse av art. 27 uansett hva staten måtte hevde.  

Komitéen uttalte videre at art. 27 krever at et individ tilhørende en minoritet ikke skal nektes retten 

til å nyte kulturen sin. Tiltak som dermed utgjør en nektelse av deres rett etter art. 27, er derfor ikke 

forenelige med statens forpliktelser etter art. 27.136Men tilsier dette at minoritetsindividene har et 

totalvern mot slike inngrep?   

I forhold til i hvilken utstrekning kulturen bør bli beskyttet, uttalte Komitéen at ”tiltak som har en 

viss begrenset innvirkning på livsstilen til personer som tilhører en minoritet, ikke nødvendigvis vil 

utgjøre en nektelse av retten i art. 27.”137Spørsmålet som derfor reiste seg i denne saken var 

hvorvidt innvirkningen av brytingen på fjellet var så vesentlig at det effektivt nektet medlemmene 
                                                
133 Ilmari Länsman m.fl. mot Finland 
134 Ilmari Länsman m.fl. mot Finland, pkt. 3.1 
135 Ibid. pkt. 9.4 
136 Ibid. pkt. 9.4 
137 Ibid pkt. 9.4, min oversettelse 
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retten til å nyte deres kultur i området. Komitéen konkluderte med at brytingen på fjellet, i den 

mengden som allerede hadde skjedd, ikke utgjorde en nektelse av klagernes rett etter art. 27 til å 

nyte deres egen kultur138. Reinsdrift i området så ikke ut til å ha blitt negativt påvirket ved brytingen 

som hadde funnet sted. Inngrepet som hittil var gjort, ble ikke ansett som så vesentlig at krenkelse 

forelå.  

Men før Komitéen vurderte om tiltaket var alvorlig nok, uttalte den noe annet interessant i 

forbindelse med statens ekspropriasjonstillatelse; ” The Committee recalls paragraph 7 of its 

General Comment on article 27, according to which minorities or indigenous groups have a right to 

the protection of traditional activities such as hunting, fishing or, as in the instant case, reindeer 

husbandry, and that measures must be taken to ensure the effective participation of members of 

minority communities in decisions which affect them.”139I vurderingen av om art. 27 var krenket, 

trakk Komitéen altså inn det forhold at interessen til medlemmene av den samiske befolkningen var 

blitt tatt i betraktning under prosedyren som ledet til tillatelsen av ekspropriasjonen.140Komitéen 

viste ordrett til det den hadde slått fast i dens egen generelle kommentar, Gen/C. 23/50  § 7, der den 

har innfortolket en rett for minoritetsindivider til å delta i avgjørelser som påvirker dem.141 

Klagerne ble konsultert under disse prosedyrene. Det kan se ut som at Komitéen legger betydelig 

vekt på konsultasjonsmomentet ved vurderingen; at interessen til klagerne var betraktet under 

bevilgningsprosedyren.  

Men selv om inngrepet som hittil var gjort ikke ble ansett som så vesentlig at art. 27 var krenket, 

uttalte Komitéen at fortsettelse av steinbruddet og transporten knyttet til denne kunne komme til å 

bety en krenkelse av art. 27142.  

Jouni E. Länsman-saken143 er et lignende tilfelle. Klagerne var samiske reinsdyrholdere. Disse 

klagde over at Finnish Central Forestry Board, som var et offentlig organ, gav en positiv tillatelse 

til hoggong av tømmer i et område som tradisjonelt hadde vært brukt av samene til 

                                                
138 Ibid. pkt. 9.6 
139 Imari Länsman m.fl. mot Finland pkt. 9.5 
140 Ibid. pkt. 9.6 
141 Gen/C. 23/50 1994 
142Imari Länsman m.fl. mot Finland pkt. 9.8 
143 Jouni Länsman m.fl. mot Finland 
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næringsutøvelse. De mente at staten hadde krenket deres negative forpliktelse da den tillot hogging 

av tømmer ettersom dette utgjorde en nektelse av minoritetsindividenes rett til reinsdyrdrift. Som 

tidligere nevnt, kom Komitéen frem til at reinsdyrdrift faller inn under kulturnytelse siden driften 

regnes som et essensielt element av en etnisk minoritet.144Komitéen viste her til Ilmari Länsman-

saken, og nevnte at tiltak som har en begrenset innvirkning på kulturutøvelsen, ikke nødvendigvis 

vil innebære en overtredelse av art 27145. Som i Ilmari Länsman-saken, kom Komitéen frem til at 

dette ikke utgjorde en nektelse etter art. 27. Også her ble det lagt vekt på at klagerne var konsultert 

under prosessen for tømmerhugsten146. Komitéen uttalte at dersom tømmerhugsten hadde skjedd i et 

større omfang enn det planlagte eller dersom det hadde vist seg at dette ville få en større effekt på 

kulturutnyttelsen for samene, kunne dette kanskje utgjort en overtredelse av art. 27147. Komitéen var 

klar over at det var planer om andre tiltak på disse områdene som hadde med utnyttelsen av 

næringsområdene å gjøre. Den la derfor til at selv om ulike aktiviteter i seg selv ikke utgjør en 

overtredelse av bestemmelsen, kan slike aktiviteter, sett sammen, tære bort samenes rettighet til å 

nyte deres kultur148. Vurderingen av om minoritetsmedlemmene var nektet den materielle 

kulturutøvelsen, er altså en helhetsvurdering hvor virkninger fra tidligere inngrep også trekkes inn.  

Den interessante utviklingen i Länsman-sakene er vektleggelsen på konsultasjonsplikten. Dette 

innebærer en anerkjennelse av betydningen deres stemme og interesser kan ha i saker som berører 

dem. I disse tilfellene hadde staten en negativ forpliktelse til å sørge for at inngrep den tillot ved 

ekspropriasjonsvedtaket den foretok, ikke nektet samene retten til å utøve deres økonomiske 

aktiviteter. Sakene gir oss visse retningslinjer for i hvilken utstrekning dette vernet bør skje. Med 

tanke på at inngrepene i sakene var beskjedne, taler dette for at et inngrep i noe større omfang enn 

dette, vil innebære en krenkelse av art. 27. I den første Länsman-saken uttalte Komiteen; ”Measures 

that have a certaint limited impact on the way of life of persons belonging to a minority will not 

necessarily amount to a denial of the right under article 27.149”Dette tilsier at der et tiltak har noe 

større innvirkning på minoritetsindividenes rett til å nyte deres kultur, innebærer dette en krenkelse 

av art. 27. Men dette er likevel ikke en sikker slutning. Saken gir ingen klar føring for hvor grensen 
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skal gå. Men det forhold at samene er en minoritet som særlig står i faren for et assimileringspress, 

tilsier at de er berettiget til et ganske utstrakt vern etter art. 27. 

6.2.2 Krav på positive tiltak? 

Det neste spørsmålet er om staten også er forpliktet i en positiv retning. Dersom art. 27 i tillegg til 

statens negative forpliktelse hjemler en aktivitetsplikt for staten, innebærer dette at 

minoritetsindividenes rett til nytelsen av økonomiske aktiviteter, er beskyttet i ganske stor grad. 

Etter SP. Art. 2 (1) er statene i tillegg til å være negativt forpliktet, også forpliktet i en positiv 

forstand. Forpliktelsen går ut på å ”sikre” rettighetene i konvensjonen. I forhold til art. 27, ville 

dette ha innebåret en aktivitetsplikt for staten til å foreta positive tiltak for at individene skal kunne 

nyte deres rettigheter i art. 27. I en generell kommentar til art. 2(1) referer Komitéen til statens 

positive forpliktelse, General Comment No. 3, 28. 07. 1981 § 1;  

”… States parties have also undertaken to ensure the enjoyment of these rights to all individuals 

under their jurisdiction. This aspect calls for specific activities by the States parties to enable 

individuals to enjoy their rights. ” 

Som nevnt tidligere er det statene som er pliktsubjektet etter art. 2 (1). Individer kan derfor ikke 

ansvarliggjøres for krenkelse av art. 27.  

Dette er én av årsakene til at det forelå en del skepsis mot kun å anerkjenne statenes negative 

forpliktelser etter art. 27. Minoritetsindividene er minst like truet av ikke-statlige aktører. Etter art. 

2(1) har den positive siden av statens forpliktelse også en indirekte horisontal effekt ettersom 

statene etter en annen generell kommentar fra Komitéen også er forpliktet til å beskytte individene 

mot handlinger fra andre aktører i samfunnet enn statene selv;  

”However the positive obligations on States Parties to ensure Convenant rights, reffered to in 

paragraph 6, will only be fully discharged if individuals are protected, not just agains viloations of 

Convenant rights by the State and its agents, but also against acts committed by private persons or 

entities that would impair the enjoyement of Convenant right”150. 
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Men hvor langt denne forpliktelsen går, avhenger av ordlyden i art. 27151.  

Det går frem av ordlyden at rettighetene i art. 27 ikke skal nektes. Denne plikten er formulert i en 

negativ forstand, som ifølge det som tidligere ble påpekt, taler imot å tolke inn en positiv 

forpliktelse. I motsetning til visse andre bestemmelser i SP-konvensjonen, står det ikke eksplisitt i 

art. 27 at staten har en eller annen form for aktivitetsplikt til å sørge for at individene ikke nektes 

rettighetene i art. 27.  

I tillegg til dette momentet, foreligger det også et annet moment som taler imot en positiv 

forpliktelse for staten etter art. 27. Etter forarbeidene så det ut til å foreligge en enighet om at den 

negative formuleringen med vilje var valgt for ikke å hjemle noen form for positiv beskyttelse av 

minoritetsmedlemmene. En del delegater fra ulike stater var imot en slik negativ formulering 

ettersom de tolket denne som en utelukkende negativ forpliktelse for staten. De mente at den måtte 

formuleres på en mer positiv måte152. Det var ikke tilstrekklig at de ikke måtte nektes 

minoritetsrettighetene – de måtte i tillegg gis positiv beskyttelse.  

Forslagene fikk imidlertid ikke oppslutning ettersom det da ville innebåret en større forpliktelse for 

statene enn en ren negativ plikt til å respektere disse rettighetene.  

Underkommisjonen var enig i at den negative formuleringen forpliktet statene til å tillate individer 

tilhørende minoriteter nytelsen av rettighetene etter art. 27, men dette betydde ikke at medlemmene 

av minoritetene hadde rett til å kreve at staten skulle foreta positive forpliktelser153. Det ser ut som 

at det under forarbeidene forelå en enighet om at formuleringen i art. 27 var ment kun for å beskytte 

individene mot innblanding i minoritetsrettighetene fra statens side, og at staten jfr. ordlyden ikke 

hadde ytterligere forpliktelser. 

Det er ikke overraskende at en endte opp med denne formuleringen i forarbeidene. Det viser den 

negative holdningen stater gjennom tidene har hatt til minoriteter. 
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Men selve formålet med denne bestemmelsen om reell likestilling med majoriteten tilsier at en 

negativ forpliktelse for staten ikke er tilstrekkelig. Minoritetsmedlemmenes nytelse av rettighetene i 

art. 27 er ikke bare avhengig av en passiv rolle fra statens side. For at de reelt sett skal kunne nyte 

rettighetene i art. 27, er de avhengig av at staten foretar positive tiltak. Et eksempel på dette er der 

minoritetsindividene for eksempel ikke har tilstrekkelig nok av økonomisk kapasitet til å realisere 

rettighetene de har. Dersom en tolker bestemmelsen til å omfatte positive forpliktelser, innebærer 

dette en positiv plikt for staten til å sørge for økonomisk bistand. Ellers ville de ikke hatt samme 

mulighet som majoriteten til å nyte deres kultur.  

Som nevnt tidligere, var det noen statlige delegasjoner som i forarbeidene var for en mer positiv 

form for formulering i art. 27. Det forelå en enighet om at dagens tekst i art. 27 ikke foranlediger til 

en tolkning om positive forpliktelser for staten. Disse delegasjonene mente derfor at art. 27 også 

burde omfatte positive forpliktelser fra statens side da en ren passivitetsplikt ikke var 

tilstrekkelig154. Mindretallets ønske om å innlemme en positiv formulering, og dens skepsis mot en 

utelukkende negativ statlig forpliktelse taler til en viss grad for å tolke art. 27 dit hen at den 

omfatter også positive forpliktelser for staten.  

I forbindelse med art. 27 er det ikke lenger omstridt hvorvidt staten også har positive forpliktelser 

etter art. 27. Men rekkevidden av disse er ganske uklar. Komitéen har i generelle kommentarer til 

art. 27 presisert at staten i tillegg til en passiv forpliktelse, har en aktivitetsplikt.  

I en generell kommentar Gen/C. 23/50 § 6.1155 uttaler Komitéen at selv om art. 27 er omtalt i en 

passiv forstand, anerkjenner den eksistensen av en ”rett” og krever at den ikke skal nektes. Det 

følger videre av tolkningsuttalelsen at staten av denne grunn er forpliktet til å sikre at denne rettens 

eksistens beskyttes. Det interessante i denne tolkningsuttalelsen er at Komitéen har innsett at 

eksistensen av retten ikke bare er truet av statens egne organer. Derfor uttaler den at positive 

beskyttelsestiltak er påkrevd også mot ikke-statlige aktører.  Komitéen har ved denne 

tolkningsuttalelsen av art. 27 anerkjent at det foreligger en indirekte horisontal effekt i art. 27. 

Staten har en positiv forpliktelse til å foreta tiltak for å beskytte minoritetsindividene mot 

handlinger fra private personer. Dette er hensiktsmessig for minoritetsindivider ettersom de kan 

være minst like truet av andre aktører, som av staten selv. Og som et resultat av at det er statene og 

                                                
154 Thornberry (1991) s. 179 
155 Gen/C. 23/50 1994 



 46 

ikke enkeltindividene som er pliktsubjekter etter art. 27, ville det ikke innebåret at bestemmelsen 

var overtrådt der ikke-statlige aktører hadde nektet dem å nyte kulturrettighetene sine. Der ikke-

statlige aktører er innblandet, har en krenkelse av bestemmelsen først inntrådt der staten har brutt 

sin forpliktelse til å beskytte individene mot de privates handlinger. Selv om ikke-statlige aktører 

ikke står til ansvar der de for eksempel nekter individer å utøve deres økonomiske aktiviteter, kan 

staten altså ansvarliggjøres for slike forhold. 

I en annen generell tolkningskommentar til art. 27, § 6.2156 viser Komitéen til statens plikt til å 

oppfylle minoritetsrettighetene. Etter denne tolkningen har staten plikt til å sette i verk positive 

støttetiltak der dette er nødvendig for at minoritetsmedlemmene skal kunne nyte og utvikle deres 

kultur. Dette innebærer at der økonomisk bidrag er en forutsetning for at minoritetene skal kunne 

nyte deres økonomiske aktiviteter, kan staten være forpliktet til å yte et slikt bidrag. Men 

rekkevidden av denne forpliktelsen er mer usikker. Likevel, tilsier det forhold at retten til slike 

økonomiske aktiviteter er typisk for eksempelvis samer som en svak minoritet i samfunnet, for å 

strekke statens forpliktelser lenger enn i forhold til andre minoritetsindivider. Og tilsvarende det 

forhold at statens negative forpliktelse strekker seg langt i forhold til slike sårbare minoriteter, 

tilsier at de dermed også bør ha et krav på positive tiltak. Ettersom minoritetsmedlemmene står 

svakt med tanke på å bevare deres kultur i forhold til storsamfunnet, har ikke disse individer alltid 

muligheten til å bevare denne kulturen alene. Derfor kan det for disse være nødvendig med statlig 

bidrag for eksempel. 

Komitéen presiserer i en annen generell kommentar i samme rapport, § 7157 hva slags positive tiltak 

det kan være tale om i forhold til kulturelle rettigheter. Her referer den til etniske minoriteters rett 

til å drive med tradisjonelle aktiviteter som fiske og jakt. Komitéen uttaler at nytelsen av disse 

rettighetene kan kreve beskyttelse ved positive rettslige reguleringer fra statens side; ”The 

enjoyment of those rights may require positive legal measures158 of protection…” Staten har altså 

en positiv plikt til å sørge for en lovregulering for at nytelsen av de økonomiske aktivitetene skal 

effektiviseres. Et eksempel der en stat i forbindelse med denne plikten blant annet har foretatt et 

slikt tiltak, er Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark – 

Finnmarksloven, av 17. Juni. Nr. 85. 2005. Etter § 1, går det frem at lovens formål er ”å legge til 
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rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk 

bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, 

reinsdrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.” Det forhold at det i § 1 anses som et 

formål med loven å legge til rette for at blant annet naturområdene for samenes næringsutøvelse 

ivaretas, taler for at statens positive forpliktelse til å innføre positive rettslige tiltak, er overholdt, i 

alle fall formelt sett. Som nevnt tidligere, har ikke staten noen skjønnsmargin for å vurdere 

virkningen av dens tiltak. Så for at denne loven skal samsvare med statens forpliktelser etter art. 27, 

må den reelt sett innebære en fordel for minoritetene ved at de faktisk gis beskyttelse etter denne 

loven.  I forhold til avhandlingens omfang, vil det innebære å gå for langt i å vurdere om loven 

oppfyller kravet til å foreta positive rettslige tiltak.   

Utifra det som er blitt omtalt, viser dette at beskyttelsen mot naturinngrep har fått en sentral plass i 

tilknytning til retten til økonomiske aktiviteter. Bestemmelsen sørger likevel ikke for en total 

beskyttelse mot naturinngrep og dens rekkevidde er fortsatt litt uklar. Ikke et hvert naturinngrep kan 

sies å frata individer tilhørende en etnisk minoritet muligheten til å nyte denne typen kultur etter art. 

27. Men det meste taler for at det ikke skal så mye til før et inngrep kan konstateres. Videre, går det 

frem at staten er forpliktet til å påse at individene reelt sett får nyte de økonomiske aktivitetene. 

Staten kan dermed være positivt forpliktet til å iverksette tiltak der dette er en forutsetning for at 

minoritetsindividene reelt sett skal kunne nyte denne retten.  

 

7 Kort sammendrag og konklusjon 

På tross av at ordlyden i art. 27 er ganske vagt formulert, kan man på bakgrunn av særlig 

Komitéens praksis konkludere med at minoritetsbestemmelsen ikke er preget av så mange 

uklarheter som da bestemmelsen ble vedtatt. For det første har minoritetsbegrepet i ganske stor grad 

blitt definert ved dette gjennomføringsorganets praksis. Videre er det på det rene at det for etniske 

minoriteter ikke foreligger noen grunn til å skille mellom de ulike typene av etniske minoriteter. 

Det ble slått fast at også ”gamle” minoriteter som har oppholdt seg i en stat over en lenger periode, 

som nasjonale minoriteter og urfolk, anses som etniske minoriteter i tillegg til de mer nyetablerte 
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minoritetsgruppene. Der det er tale om kulturelle rettigheter som tilkommer en etnisk minoritet, er 

det ubetydelig hvorvidt en referer til en etnisk minoritet, urfolk eller nasjonal minoritet. Men retten 

til økonomiske aktiviteter som er behandlet, er en typisk rett for urfolk. Dette kan være et grunnlag 

for å skape forvirring der en referer til ”etniske minoriteter” når det er urfolk en tenker på. Det kan 

foranledige til en tolkning av at alle typer minoriteter er berettiget til denne retten. Men i forhold til 

denne retten har Komiteen kun behandlet saker gjeldende urfolk som en etnisk gruppe. Dette burde 

imidlertid ikke være et stort problem. Økonomiske aktiviteter som reinsdrift og fiske er typiske 

særtrekk ved et urfolk, og det foreligger da heller ingen grunn til at andre minoritetsgrupper skal 

påberope seg en slik rett etter art. 27.  

Art. 27 gir kun individuelle rettigheter. Det avgjørende for om det foreligger en krenkelse av 

bestemmelsen er eksempelvis ikke virkningen av et tiltak for minoritetsgruppen som helhet, men 

for enkeltindividene i denne gruppen.  

Videre ble det slått fast at minoritetens eksistens ikke er avgjørende av en statlig anerkjennelse av 

gruppen. Der den reelt sett eksisterer, har individene tilhørende denne gruppen, krav på rettighetene 

etter art. 27. Rettighetenes absolutte preg viser seg videre ved at staten ikke har noen skjønnsmessig 

tolkningsmargin hva gjelder vurderingen av virkningen av eksempelvis et tiltak staten treffer. Der 

rettighetene etter art. 27 reelt sett er krenket, stilles staten til ansvar.   

Det ble lagt til grunn at etniske minoriteters rett til nytelsen av en ”kultur” kan være så mangt. Dette 

komplekse begrepet innebærer alt fra ideelle til materielle rettigheter. Avhandlingens siste del 

fokuserer imidlertid på de materielle sidene ved en slik rettighet, herunder urfolk som en etnisk 

minoritet sin rett til økonomiske aktiviteter. Denne etniske minoriteten er berettiget i relativt stor 

grad til utøvelsen av økonomiske aktiviteter. Komiteen har slått fast at minoritetsindividene har 

krav på et inngrepsvern i landområder som danner basisen for de økonomiske aktivitetene. Selv om 

statens forpliktelser til ikke å gripe inn i denne retten i alminnelighet har blitt akseptert, er 

rekkevidden av denne rett fortsatt omstridt. Videre er det slått fast at staten i tillegg til denne 

passivitetsplikten, er forpliktet i en positiv retning. Denne forpliktelsen har medbrakt enda mer 

usikkerhet i tilknytning til etniske minoriteters rettigheter. Dette innebærer for det første at staten er 

forpliktet til å besørge at andre enn statlige trusler mot retten til å utøve økonomiske aktiviteter, 

ikke forekommer. Selv om individer ikke står til ansvar for krenkelsen av art. 27, kan staten 

ansvarliggjøres for manglende inngripen i slike mellomprivate konstellasjoner. For det andre, må 

staten effektivt fremme retten minoritetsindividene har til å utøve deres økonomiske aktiviteter. 
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Eksempelvis kan et statlig økonomisk bidrag være en forutsetning for at minoritetsmedlemmene 

reelt sett skal kunne nyte denne retten. Staten kan dermed være pliktig til å bevilge disse en slik 

fordel. Ettersom denne retten er en typisk rett for sårbare etniske minoriteter, er det rimelig at disse 

gis et ekstra vern etter art. 27. Et hvert tiltak mot kulturell assimilering av disse minoritetene er med 

på å skape et likestilt samfunn. På denne måten vil individer tilhørende minoriteter ha samme 

mulighet som majoritetsbefolkningen til å nyte deres egen kultur. 
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