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Høring NOU 2011: 18 Struktur for likestilling

Vi viser til departementets høringsbrev av 9.12.2011.

Utdanningsforbundet er positiv til at regjeringen utreder og utvikler en helhetlig likestillings-
politikk. Målsettingen er å styrke vilkårene og premissene for likestillingspolitikken i vid
forstand. Like muligheter for jenter og gutter, kvinner og menn, skal bidra til økt rettferdighet,
demokrati og maktfordeling både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med likestilling er en
viktig og grunnleggende del av kvalitetsutviklingen i velferdssamfunnet og i tråd med
Utdanningsforbundets politikk.

Utdanningsforbundet støtter likestillingsutvalgets forslag om å opprette en ny
organisasjonsstruktur inkludert et eget likestillingsdirektorat, med i alt fem
regionkontorer, med hovedansvar for å videreutvikle arbeidet med likestilling —
sentralt, regionalt og lokalt.
Utdanningsforbundet støtter at det opprettes et forum for likestilling mellom
departementet og partene i arbeidslivet. En ny organisasjonsstruktur og et tiårig
utviklingsprogram kan bidra til å styrke likestillingsarbeidet i hele samfunnet.
Utdanningsforbundet støtter utvalgets forslag om å styrke det juridiske grunnlaget for å
videreutvikle helhetlige strukturer for likestilling. Arbeidet med å konkretisere
aktivitetsplikten og at BLD tillegges myndighet til å føre tilsyn, kan være avgjørende
for at likestillingsarbeidet blir prioritert.

Utdanningsforbundet ønsker å understreke at barnehagen og grunnopplæringen skal bidra til et
likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner og interesser, uavhengig av kjønn. Likestilling
skal integreres i alt arbeid, og likestillingsbevisstheten skal økes og forsterkes. Likeverd og
likestilling mellom kjønn skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i
barnehage og skole.
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Likestillingspolitikken må ha et bredt perspektiv. Dette må gjenspeiles i strukturer, planer og
tiltak. Utdanningsforbundet vil påpeke at det er viktig å styrke Kunnskapsdepartementets
ansvar for likestillingsarbeidet i barnehage og skole. Myndighetene må følge opp med
nødvendige bevilgninger, slik at konkrete tiltak kan iverksettes for å nå målene i
likestillingspolitikken.
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