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Høringssvar til NOU 2011:18, Struktur for likestilling

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning viser til Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementets høringsbrev av 9.12.2011 og avgir herved sin uttalelse i henhold til frist 9. mars 2012.

Generelt mener KILDEN nedsettingen av Likestillingsutvalget og arbeidet utvalget har gjort så langt er
riktig og helt nødvendig for å få satt norsk likestillingspolitikk i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Overordnet peker NOU-arbeidet på behovet av permanente og kunnskapsbaserte strukturer for å
muliggjøre en god likestillingspolitikk og kunne integrere kjønnsperspektiver på alle felt.

NOU 2011: 18  Struktur for likestilling  er et omfattende og viktig dokument som systematisk belyser
politikkfeltets rammevilkår og strukturer — og kanskje mest av alt, mangelen på strukturer. Hvorfor
mandatet til utvalget ikke kom til å omfatte også funksjonsevne, som er en del av Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, ser vi som en av de få bristene i NOU-arbeidet.

Utvalget foreslår at det etableres et nytt direktorat under BLD med fagansvar for gjennomføring av
likestillingspolitikk. KILDEN er glade for at utvalget synliggjør behovet for å føre tettere og mer
systematisk tilsyn med likestillingsfeltet, enten dette skjer via et direktorat eller forankres i nåværende
institusjoner.

Utvalget foreslår å presisere forskriften om Likestillings- og diskrimineringsombudets pådriveroppgaver
fra fem til to punkter, for å tydeliggjøre kjemeoppgavene som er a) kunnskapsproduksjon/dokumentasjon
og b) veiledning/informasjon. KILDEN støtter dette og ønsker samtidig å peke på at det allerede finnes
enheter som formidler og dokumenterer kunnskap om deler av likestillingsfeltet, blant andre KILDEN
selv og det nyopprettede LHBT-senteret. Vi oppfordrer Ombudet til å trekke på eksisterende kompetanse
og aktivitet, og trekke aktuelle institusjoner inn i sitt arbeid når dette er mulig og ønskelig.

Utvalget foreslår at Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda
får ansvar for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven. KILDEN støtter dette
forslaget. Gjennom vårt arbeid for likestilling i forskning har vi sett at arbeidet mot seksuell trakassering
ikke er tilstrekkelig ivaretatt i dagens ordning, og vi mener likestillingsapparatet har mer kompetanse til å
ta dette ansvaret enn Arbeidstt.
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