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Horingsuttalelse — NOU 2011: 18 Struktur for likestilling

Viser til høringsnotat datert 09.12.2011.

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS
(RVTS —Vest, -Øst, -Sør, -Nord og —Midt) har denne felles horingsuttalelsen

Generell kommentar

RVTS er i hovedsak godt fornøyd med likestillingsutvalgets arbeid og er i altoverveiende
grad enig i det utkastet som foreligger. Likestillingsutvalget har kommet med mange gode
forslag som virker oppklarende og tydeliggjørende på de ulike områdene. Utkastet inneholder
en grundig og balansert gjennomgang av kunnskap og viktige verdier innen fagfeltet, og vil
derfor kunne bli et sentralt dokument i det videre arbeidet.

Kommentarer

Beskrivelsen av hva RVTS står for, og hvordan RVTS kan brukes i regionene er
tydelig og godt beskrevet.

RVTS støtter utvalgets forslag om å styrke strukturen for gjennomføring av
likestillingspolitikken under BLD (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet). Vi er enig om at det bør etableres organisatoriske
rammer for å sikre nasjonal likestillingspolitikk på sentralt, regionalt og lokalt nivå,
samt at det bør defineres hvem som skal føre tilsyn med arbeidet. Kommuner og
fylkeskommuner har fremdeles store politiske utfordringer vedrørende ivaretakelse av

både som arbeidsgivere og tjenesteytere, og derfor kan en tydeliggjøring
av ansvarsforholdene bidra til økt engasjement for aktivt likestillingsarbeid.

RVTS støtter utvalgets i deres vurdering om at det bor opprettes et lavterskeltilbud for
klager om seksuell trakassering (8.2.5), da foreliggende kartlegging av klagesaker
viser at behovet er stort.

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er omtalt i kapittel 4 som omhandler
departementenes likestillingsarbeid jf. 4.2.1.2 hvor myndighetenes arbeid vedrørende
oppbygging og styrking av kompetanse blant annet trekkes frem. Tilsvarende blir de
organisatoriske rammene for lokalt arbeid mot vold i nære relasjoner kort omtalt i
kapittel 5 som omhandler regionalt og lokalt likestillingsarbeid jf. 5.2.2. RVTS
vurderer prioriteringen av arbeidet mot vold i nære relasjoner som svært sentralt i et
likestillingsperspektiv.



I st.meld. nr. 8 (2008-2009) «Om menn, mannsroller og likestilling» fokuseres det i
kapittel 8 på at menn er utsatt for vold i et betydelig omfang (jf. 8.4). Gutter og menn
som er utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er lite omtalt i den
offentlige debatten. Menn er i størst grad utsatt for fysisk vold i vårt samfunn, og
spesielt unge menn blir påført fysiske skader. Mye av denne volden er såkalt tilfeldig
vold der rundt 80 % av de utsatte er menn Mange menn får betydelige problemer i
form av kroniske psykiske traumereaksjoner, og dette er i tillegg til eventuelle fysiske
skader (jf. 8.4.4). På nåværende tidspunkt finnes ikke organiserte hjelpetilbud for
menn og kvinner utsatt for «ikke-familie vold», det vil si intendert vold hvor
gjerningspersonen ikke er nær familie eller partner (eller ekspartner).

RVTS vurderer det som viktig at tilbud og oppfølging overfor voldsutsatte fra
myndighetenes side også må inkludere personer utsatt for vold i det offentlige rom og
at dette betraktes som viktig i et likestillingsperspektiv. RVTS sitt synspunkt er at
personer som opplever betydelige posttraumatiske reaksjoner etter å ha vært utsatt for
vold bør få et tilbud uavhengig av kjønn og uavhengig av hvem gjerningspersonen var.
Derfor bør både kvinner og menn utsatt for vold i det offentlige rom også inkluderes
som en del av det prioriterte hjelpe- og behandlingstilbudet i Norge.

I kapittel 12, «Konsekvenser for befolkningens helse» trekkes det frem at utvalgets
forslag vil kunne ha konsekvenser for befolkningens helse og for tilgangen på
likeverdige offentlige helsetjenester. Videre presiseres det at det offentlige skal sikre
et likeverdig tilbud om helsetjenester. RVTS foreslår at en vurderer hvilke konkrete
konsekvenser dette kan få parallelt med en gjennomgang av eksisterende skjevheter.
Dagens situasjon synes å være at noen tilbud er bedre tilrettelagt for kvinner, for
eksempel innen psykiatri, jf. selvmordsproblematikk og selvskading, mens man kan se
det motsatte innen andre fagområder for eksempel forskning og oppfølging relatert til
hjerteproblematikk hos menn versus kvinner.
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