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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Høringsuttalelse til 

NOU 2011:18 

Struktur for likestilling 

 

 Norgesunionen av soroptimister er tilsluttet Soroptimist 

International (SI), en upolitisk verdenssammenslutning av 

yrkeskvinner som arbeider for å fremme menneskerettighetene, 

bedre kvinners stilling i alle samfunn, fremme internasjonal 

forståelse og vennskap. SI er en ikke-statlig organisasjon (NGO), har 

konsultativ status i FN og deltakende status i Europarådet.  

Representantskapet har  hvert år sendt resolusjoner til statsminister 

og departementer angående  for eksempel implementering av FN’s 

Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om  kvinner fred og sikkerhet; 

forsvinning av barn på norske asylmottak, avskaffelse av 

kjønnslemlestelse (St. med. 2008);  likestillingsloven 30 år.  

Norgesunionen av soroptimister har noen generelle kommentarer til 

punkter i NOU 2011:18 og noen spesielle bemerkninger. 

Norge er et land som følger opp FN konvensjoner med ratifisering og 

dernest implementering av innholdet i resolusjonene i den praktiske 

drift av norgessamfunnet. Norge blir ofte benevnt som det land i 

verden som har størst grad av likestilling mellom kjønnene. Vi har 

kjønnsnøytrale lover, men i praksis kan skjevheter oppstå. I yrker 

hvor kvotering blir praktisert,  har det vært erfart at 

kvoteringsstemplet blir en stigmatisering og identifisering med 

manglende kvalifikasjoner. 

Når en handlingsplan skal gjennomføres, må fragmentering av 

ansvar  på flere departementer i forskjellige relevante saker ikke 

tåkelegge det endelige resultat. En samlende registrering av all 

måloppnåelse må foreligge. Dermed vil vi framheve kapittel 6.” Et 

nytt direktorat for likestilling. Regionale utviklingsmidler”.  En 

samordnende fagenhet for likestilling under BLD er viktig. 

Informasjonsarbeid og bevisstgjøringsarbeid blant alle parter i 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL (SI) 
er en upolitisk verdenssammenslutning 
av klubber der medlemmene er 
yrkeskvinner. Uten hensyn til rase, 
religion og politisk innstilling, arbeider 
organisasjonen for fremme av 
menneskerettighetene, bedring av 
kvinners stilling i alle samfunn, 
internasjonal forståelse og vennskap, 
respekt og forståelse for andres arbeid. 

SI er en frivillig organisasjon (NGO)  
tilknyttet FN med lobbyister i FNs 
organer i New York, Geneve, Wien, 
Paris, Roma, Nairobi og Kairo. 

Soroptimistene har konsultativ status i 
FN og deltagende status I Europarådet. 

SI er en global stemme for kvinner 
med  fokus på utdannelse, miljø og 
helse.  

Soroptimistene er fordelt på ca. 3000 
klubber i 130 land og territorier med 
nær 90.000 medlemmer. 

I Norge er det 67 klubber med nær 
2000 medlemmer. 

Norgesunionen av Soroptimister er  
tilsluttet FOKUS.Forum for kvinner og 
utviklingsspørsmålen 
paraplyorganisasjon med 77 
medlemsorganisasjoner 

SIs 4-årsprosjekt 2007-2011: 

Sierra, et familieprosjekt i Sierra Leone, 
verdens fattigste land. 

Europaføderasjones prosjekt  

2007-2013: 

Soroptimists go for Water and Food 

Norgesunionen av Sororptimister  

har sterkt  fokus på TRAFFICKING - 
gjennom sitt  engasjement i Moldova og 
ved et nordisk samarbeidstema.  

SI har bidratt med bred økonomisk 
støtte  til ulike internasjonale prosjekter 
hvor organisasjonen  som oftest  
samarbeider med andre, store,  
internasjonale organisasjoner. Dette er 
prosjekter som omfatter blant annet: 

- Uskadeliggjøring av 
landminer 

- Ulike opplæringsprogram for 
kvinner og barn 

- Vannprosjekter 
- Trafficking og aids 
- Helseprosjekter 



 
samfunnslivet er påkrevet. I denne sammenheng  er den regionale og lokale virksomhet viktig. Dette 

arbeidet blir nevnt i kapittel 8. Landsdekkende lavterskel ombud. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet.  

Kapittel  4.2.11.2. Arbeidet mot vold i nære relasjoner. 

En lammende faktor i dette arbeidet er den høye henleggelsesprosenten i familievoldsaker. ”I 2002 

ble det etablert en ordning med familievoldskoordinator ved alle landets politidistrikter. Politiets 

arbeid med familievoldsaker skulle styrkes, og hovedfokus skulle være å fremskaffe tilstrekkelige 

bevis for behandling av saken i retten. Tett samarbeid med andre tjenester for å kunne gi ofrene god 

beskyttelse ble vektlagt.”  I løpet av 2011 ble 42 % av anmeldelser i Østfold politidistrikt henlagt, og 

kun 29 av 350  saker endte i tiltale. Politimesteren  i Østfold, Beate Gangås, vil vurdere etablering av 

en felles etterforskningsenhet for familievoldsaker for at flere saker skal fremmes for retten innen et 

rimelig tidsaspekt. En slik mulighet bør også belyses i en handlingsplan. 

 

Det reageres på en språklig formulering når det gjelder likestilling og diskriminering for eksempel i 

tituleringen  ”Likestillings- og diskriminerings ombud”. Ombudet skal arbeide for likestilling (positivt 

ladet), men ikke diskriminering (negativt ladet).  Et nytt forslag for ordkonstellasjon kan være 

”Likestillings- og diskrimineringsvern”, nevnt andre steder i NOU utredningen. 

Norgesunionen av soroptimister følger nøye regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner, CEDAW 

rapporten. Skyggerapporten til CEDAW   ble framlagt til CSW møtet i FN 28.02. – 8.03.2012. Vi framla 

også rapport  på samme møte i forbindelse med anti trafficking arbeidet i Moldova.  

Norgesunionen av soroptimister støtter for øvrig de uttalelser som er gitt av JURK, Juridisk rådgivning 

for kvinner. 
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