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Hva er CRPD?

•
Står for “C

onvention on protection and prom
otion of the 

R
ights and Dignity of Persons w

ith D
isabilities”


•
FN

s konvensjon om
 funksjonshem

m
edes rettigheter


•
Vedtatt av FN

s generalforsam
ling i 2006, tredde i kraft i 

2008


•
Ratifisert av N

orge i 2013



Hva er CRPD?
H

ar som
 form

ål å: 
 …

frem
m

e, verne om
 og sikre m

ennesker m
ed nedsatt 

funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle 
m

enneskerettigheter og grunnleggende friheter…



(regjeringen.no)



Kunstneriske intervensjoner
H

va er det? Eller hva er det ikke?

“The term
 art intervention applies to art 

designed specifically to interact w
ith an 

existing structure or situation, be it another 
artw

ork, the audience, an institution or in the 
public dom

ain”  

(tate.org.uk)



Kunstneriske intervensjoner 
og CRPD

Unfriendly spaces - Et eksem
pel fra G

ent:



Kunstneriske intervensjoner 
vs. Sosialfaglig arbeid

Artistic research - Kartlegging 

Artistic Aim
 - M

ålsetning 

Intervention/artw
ork - Tiltak 

Feedback / Evaluation - Evaluering 



Kunstneriske intervensjoner 
og CRPD

The Institution: en bevegelse



Kunstneriske intervensjoner 
og CRPD

H
va kan en kunstintervensjon væ

re?

-Et foto m
ed #H

ashtag 

-En lapp/plakat m
ed en tekst 

-En perform
ance/frem

føring

-En m
em

e

-Et selvlaget skilt 

-At m
an forandrer det offentlige rom

 (f.eks flytter på noe)

-En video

-En installasjon 



O
ppgave:

G
å sam

m
en i grupper eller arbeid alene og 

lag m
inst en intervensjon som

 kan bidra til å 
styrke rettighetene og m

ulighetene til 
personer m

ed funksjonsnedsettelse.

N
B: D

okum
enter intervensjonen m

ed foto eller video og send til produsent Kjersti 
G

ürgens G
jæ

rum
 på kjerstigurgens@

hotm
ail.no . Andre avtaler om

 
dokum

entasjon kan gjøres m
ed henne på 97541123. 



Lykke til! 

Hvis dere har spørsm
ål eller ønsker veiledning underveis 

kan jeg kontaktes her på zoom
 eller på tlf 40013433.



CRPD: Noen nyttige lenker
•

Regjeringen.no : https://w
w

w.regjeringen.no/no/tem
a/

likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/
konvensjoner/fn-konvensjonen-om

-rettar-til-m
enneske-m

ed-
nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/


•
NFU: http://w

w
w.nfunorge.org/O

m
-NFU

/NFU-bloggen/
norge-pa-kollisjonskurs-m

ed-crpd/


•
FN: https://w

w
w.fn.no/om

-fn/avtaler/m
enneskerettigheter/

konvensjon-om
-rettighetene-til-personer-m

ed-nedsatt-
funksjonsevne



Kunstintervensjoner: Noen 
nyttige lenker

•
The Institution: w

w
w.TheInstitution.eu


•
TATE M

O
D

ERN
: https://w

w
w.tate.org.uk/art/art-term

s/a/
art-intervention


•
N

oen m
orsom

m
e kunstintervensjoner:https://

w
w

w.thisiscolossal.com
/2019/01/quirky-interventions-by-

octavi-serra/


