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POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - NOU 2019: 19 JENTEROM, 
GUTTEROM OG MULIGHETSROM  

Vi viser til Kulturdepartementets brev av 29.11.2019 med vedlagt høring av NOU 2019: 19 
Jenterom, gutterom og mulighetsrom. Høringsfristen er 02.03.2019.

#UngIDag-utvalget ble oppnevnt for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på 
flere, viktige arenaer i hverdagen. I NOU 2019: 19 gir utvalget sin utredning hvor det gås 
nærmere inn på utfordringsbildet og hovedkonklusjoner. Deretter kommer utvalget med 
anbefalinger og tiltak for å bryte ned kjønnsstereotypier og åpne opp mulighetsrommet for 
barn og unge og dernest bidra til bedre kjønnsbalanse, særlig innenfor utdanning og arbeidsliv. 

Utvalget har avgrenset sitt arbeid mot vold og overgrep, til tross for at dette er et stort 
samfunnsproblem og en likestillingsutfordring, da dette ivaretas i regjeringens 
opptrappingsplan på feltet. Selv om kriminalitet ikke er et hovedtema, berøres det likevel i 
utvalgets rapport.

Politidirektoratet mener det er interessante sammenhenger mellom likestillingsutfordringer, 
kjønnsrollemønstre og risikofaktorer for kriminalitet, både hva gjelder gjerningsperson og 
fornærmede. Politidirektoratet mener det er foretatt gode resonnementer rundt dette i 
utredningens kapittel 12 "Stress og press". Unge gutter er sterkt overrepresentert i den 
registrerte kriminaliteten. Skjevheten er enda større dersom vi kun ser på den alvorlige 
kriminaliteten. Politidirektoratet mener det er interessant hvordan denne forskjellen mellom 
gutter og jenter vedvarer over tid selv om likestillingen går fremover på andre områder.

Videre har utvalget gitt en omtale av hvordan forekomsten av utagerende problematferd kan 
være høyere i utsatte områder med levekårsproblematikk og en høy andel etniske minoriteter. 
Dette er i tråd med de erfaringer politiet har gjort seg gjennom særskilt innsats i enkelte 
utsatte områder. Politidirektoratet mener det fra et forebyggende perspektiv er grunn til 
bekymring for unge gutter med etnisk minoritetsbakgrunn som opplever utenforskap.
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