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Høringssvar fra Gåldu —kompetansesenteret for urfolks rettigheter —
NOU 2012:15 —politikk for likestilling

Gåldu viser til høringsbrev fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet av
12.10.12 med NOU 2012:15 Polilikk for likestilling vedlagt.
Utredingen er utarbeidet av Likestillingsutvalget av 2010 og søker å grunnlegge en
fremtidig helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk sett fra et kjønnsståsted.
Utredningen fremlegger perspektiv samt likestillingsstatus og anbefalninger med fokus
på folkestyre, valgfrihet, fordeling og sårbarhet.

Manglende urfolksperspektiv
Gåldu ser det som positivt at Likestillingsutvalget har presentert en grundig og
gjennomarbeidet utredning. Det kommer frem gode forslag på tiltak som også vil ha
innvirkning på det samiske folk.
Gåldu vil likevel påpeke at NOU 2012:15 Politikkfir likestilling sett fra et
urfolksrettighetsperspektiv ikke er helhetlig. Det er mulig at en representant fra en
samisk institusjon i Likestillingsutvalget kunne ha frembrakt en mer helhetlig
dimensjon til det generelle likestillingsarbeidet i Norge og da særskilt i de samiske
områder i Norge. Gåldu minner på at staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk,
samer og nordmenn. Likestilling i forhold til samene som urfolk har flere dimensjoner.
En er likestilling i det norske samfunnet som urfolk samt som minoritet, og en annen
dimensjon er likestilling innad i det samiske samfunnet og samfunnsliv når det gjelder
bl.a. kjønn. seksuell orientering og funksjonsevne.



Manglende kunnskapsgrunnlag
Likestilling har høy prioritering innad i Gåldu, og det er også Gåldu sin visjon å løfte
likestilling som en permanent del av rettighetsarbeidet. Gåldu peker på at arbeidet med
likestilling og mangfold når det gjelder urfolk kan vurderes pålagt et eget organ med
høy kompetanse innenfor området.
Gåldu har et eget prosjekt når det gjelder likestilling med fokus på kjønn, etnisitet,
seksuell orientering og funksjonsevne. Prosjektet har medført større fokus på likestilling
og også frembrakt nye dimensjoner til likestillingsarbeid. Gåldu ønsker også å fremheve
at Gåldu har høy kompetanse i likestillingsarbeid.
Gåldu mener at det er relevant å vurdere å pålegge en slik oppgave til et
egnet organ med høy kompetanse innen urfolksfeltet.
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