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Høringssvar til NOU 2012: 15 - Politikk for likestilling

Et regjeringsoppnevnt utvalg av forskere har presentert norsk likestillingspolitikk i
NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Utvalget vektlegger samfunnsdeltagelse på like
vilkår som et viktig prinsipp og at likestilling handler ikke bare om kjønn, men også
om klasse og etnisitet. Deltagelse i læring og utdanning, arbeidsliv, politikk, familieliv
og i det sivile samfunn er viktig. Kvinnefronten er glad for at utvalget understreker at
like vilkår forutsetter en fordeling av materielle ressurser, som garanterer alles
uavhengighet og innflytelse og at like vilkår betyr fravær av vold og tvang, av
diskriminering, marginalisering og utestenging samt like livsmuligheter og
jevnbyrdighet i alle relasjoner.

Likestilling i arbeidslivet
Kvinnefronten skulle ønske at utvalget hadde vært dristigere i debatten og forslag om
endringer i arbeidslivet. Dette gjelder særlig det lave lønnsnivået i kvinnedominerte
yrker, bruk av likelønnspotter slike Likelønnskommisjonen foreslo, lovfesting av rett til
heltid, arbeidstidsbestemmelser og bruk av overtid i enkelte bransjer som
vanskeliggjør lik arbeidsdeling av oppgaver i familien.

Kvinnefronten støtter utvalgets forslag om fars selvstendige rett til opptjening av
foreldrepenger basert på egen inntekt. Kvinnefronten ber om at omsorgspermisjon
ved fødsel utvides til 52 uker med 100 % lønn.

Kvinnefronten støtter forslaget om å innføre en avtale mellom partene i arbeidslivet
om likestillingsarbeid på arbeidsplassene. Et forpliktende samarbeid hvor partene
sentralt og lokalt regelmessig diskuterer lønn og lønnsforskjeller, fordeling av
arbeidstid, permisjoner, seksuell trakassering, faglige utfordringer og rekruttering av
ledere vil gi økt bevissthet om likestillingsarbeid på norske arbeidsplasser.

Kvinnebevegelsens handlingsrom
Utredninga dokumenterer store maktforskjeller mellom kvinner og menn i det politiske
livet og i det offentlige rommet. Makt handler ofte om tilgang til ressurser. Det er et
demokratisk problem i dagens Norge at ikke kvinnebevegelsen får økonomisk støtte
på linje med andre interesseorganisasjoner. En svak kvinnebevegelse betyr mindre
oppmerksomhet på kvinnepolitiske saker og færre til å utfordre partiene og det
politiske systemet.

Kvinnefronten ber politikerne følge opp utvalgets forslag med en betydelig styrking av
den økonomiske støtten til kvinnebevegelsen og spesielt de medlemsbaserte



organisasjonene. Det bør også opprettes faste møteplasser mellom politiske
myndigheter og organisasjoner som jobber med kvinnepolitikk og likestillingsarbeid
både lokalt og sentralt.

Voldsutsatte grupper
Kvinnefronten støtter utvalgets forslag til tiltak mot seksuell trakassering i
skoleverket. Dette arbeidet bør starte i grunnskolens mellomtrinn og må forankres i
opplæringsloven.

Kvinnefronten støtter forslaget om å lovfeste retten til overgrepsmottak. Det er viktig
at mottakene er lokalisert så nært brukerne som mulig. Det trengs økte ressurser til
tilrettelegging slik at ofre for overgrep ikke lider unødvendig overlast i form av
ventetid og åpent mottaksområde.

Kvinnefronten støtter forslaget om å etablere trygge botilbud for ofre for
menneskehandel, og det er viktig at disse tilbudene etableres flere steder i landet.

Staten må yte tilstrekkelige midler til lovpålagte ordninger for overgrepsmottak og
krisesentre. Midlene må øremerkes slik at tilbudene ikke rammes ved kommunale
nedskjæringer.

Likesti IIingsd irektorat
Utvalget konkluderer med at ansvaret for likestillingsarbeidet er fragmentert og at
ingen har myndighet til å instruere de ulike departementenes arbeid med likestilling.
De foreslår å gi Barne- og likestillingsdepartementet slik myndighet og de foreslår at
det opprettes et likestillingsdirektorat som skal sikre en helhetlig og kunnskapsbasert
likestillingspolitikk. Kvinnefronten støtter dette forslaget.

Utredninga "Politikk for likestilling" er viktig fordi den dokumenterer at vi fortsatt har
en lang vei å gå før vi kan snakke om det likestilte Norge.
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