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Politikk for likestilling.

MiRA-Sentereter et ressurssenterogmøtestedfor minoritetskvinneri alle aldre.Senterets

virksomheter tuftet på idealetom et likestiltsamfunnder alle mennesker—uavhengigav

kjønn,etnisitet,religion,kulturogseksualitet—har like muligheterog rettigheter.

HovedfokussidenMiRA-Senteretsoppstartharvært flerdimensjonaldiskriminering.

NOU2012:15 er et omfattendedokument,ogvi har ikkehatt mulighettil en detaljert

gjennomgangav dokumenteti sinhelhet.Vi vilta utgangspunkti likestillings-og

diskrimineringsombudetshøringsuttalelse,og leggetil våre merknaderpå utvalgteområder
somlikestillingskonsekvenserav innvandrings-og integreringspolitikken,arbeids-og

organisasjonsliv.

MiRA-Senteretsavneret særskiltfokuspå kvinnermed minoritetsbakgrunn,i utredningen.

Vi visertil utvalgetsmandathvoretnisitetspesifiseressomet tema for utredning.Vi er klar
over at utvalgethar hatt begrensettid til rådighetog har måttet gjørevisseprioriteringer,

menvil påpekeat likestillingsutfordringenefor minoritetskvinnerer spesieltstore.

Vi vil spesieltfremheveutvalgetsanbefalingom å gjennomføreen bredt anlagtgjennomgang

av likestillingskonsekvenserav innvandrings-og integreringspolitikken.Dette er et
politikkområdemed innvirkningpå mangeminoritetskvinnersliv,ogdet er viktigå sikreat

lovgivningenpåfeltet ikkerammer kjønnsskjevt.Viderevilvi påpekeviktighetenavå styrke

de mestmarginalisertekvinnenesmulighetertil å oppnåreell likestilling,ogadvaremot å

utforme arbeids-,familie-og integreringspolitikkenpå en måte somikkeivaretardenne

gruppensbehov.Dette eksemplifiseresgjennommerknaderom temaene kvahfiseringtil

arbeidsliv—ogsåfor personermed dårlighelseellerstoreomsorgsoppgaverogomsorg—om
overgangsstønadog kontaktstøtte.
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Demokrati

1.1 Likestillingsorganisasjoner og behovet for en flerdimensjonal tilnærming

Utvalget fastslo i NOU 2011:18 at det mangler samrådsfora mellom myndigheter og

organisasjoner som arbeider med kjønnslikestilling. Utvalgets forslag - om å opprette en

formell møteplass mellom organisasjoner og myndigheter på likestillingsfeltet samt øke

støtten til likestillingsorganisasjonersom primært arbeider med kjønnslikestilling—gjentas I

NOU 2012:15 (side 114). MiRA-Senteret støtter dette forslaget, og viser ellers til vår

høringsuttalelse gitt til NOU 2011:18.

I NOU 2012:15 (side 114) anbefales det videreå få på plassøkonomiske støtteordningersom

oppmuntrer til flerdimensjonal virksomhet innenfor og på tvers av organisasjoner. Vi støtter

utvalget i denne vurderingen, men vil understreke at dette skjer på en måte som styrker

minoritetskvinners stemme i likestillingsdebatten. Det er ikke tilstrekkelig å oppmuntre de

klassiskekvinneorganisasjonene til å ivareta et flerdimensjonalt perspektiv. Det er

nødvendig å styrke kvinneorganisasjoner som har basis i.minoritetsmiljøene, slik at disse kan

være med å sette premisser for debatten. Minoritetskvinner og deres organisasjoner må gis

en mulighet til å være med å sette dagsorden, ikke kun inviteres med som et

"minoritetspolitisk

1.2 Folkestyre —likestilte valglister

MiRA-Senteret støtter utvalgets anbefaling om å følge modellen lokalbeslutningfor å oppnå

mer likestilte valglister. Modellen går ut på at kommunestyrer, fylkesting og Storting jevnlig

må drøfte likestillingsstatusen i det gjeldende organ, og avgjøre om det skal stilles krav om

hvert kjønn skal være representert med minst 40 % på valglister det kommende valget. For

kommuner og fylker med en betydelig andel innbyggere med minoritetsbakgrunn, bør krav

om minstrerepresentasjon basert på etnisk bakgrunn inkluderes. Vi mener modellen lokal

beslutninger å foretrekke fremfor modellen allmenn lov, da førstnevnte modell fremstår

som mer fleksibel og bedre vil kunne ivareta flerdimensjonale likestillingsutfordringer.

Videre mener vi at nivået for "godkjent kjønnsrepresentasjon", minimum 40 prosent av

hvert kjønn, er formålstjenlig. En grense på 40 prosent gir mer fleksibilitet i utformingen av

listene, slik at andre viktige forhold som etnisitet, alder og klasse lettere kan hensyntas.

Likestillin skonsekvenser av innvandrin s- o inte rerin s olitikken

I utredningens kapittel 17 Kunnskapsutvikling,viser utvalget til hvordan utlendingslovens

regelverk kan ha uheldige konsekvenser for kjønnslikestillingen. Utvalget vurderer at det er

nødvendig å fremskaffe kunnskap om virkningen av de betingelser som er knyttet til

ekteskapsinnvandring (17.3.4.3 Familieinnvandringogsårbarhet).MiRA-Senteret har

gjennom vårt mangeårige tilbud om krisehjelp- og veiledning til minoritetskvinner, sett

hvordan utlendingslovens regelverk påvirker mange minoritetskvinners hverdag på uheldig

vis, og hindrer dem i deres kamp for reell likestilling og integrering i det norske samfunn. Vi



håper derfor at regjeringen vil ta utvalgets anbefaling, om å gjennomføre en bredt anlagt

"ennom an av likestillin skonsekvenser av innvandrin s- o inte rerin s olitikken til

følge.

Utvalget fremhever praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, praktiseringen av

proforma-bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold, som særskilte tema for en

fremtidig gjennomgang. Vi vil her utdype våre erfaringer med og synspunkt på 3-årsregelen

og kravet til økonomisk underhold.

2.1 Treårs-regelen

En person som innvilges oppholdstillatelse i Norge gjennom familiegjenforening, har etter

dagens regelverk ingen selvstendig oppholdstillatelse. Tillatelsen forutsetter at samlivet med

den norske ektefellen opprettholdes. Oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag (permanent

oppholdstillatelse) innvilges ikke før etter 3 års samliv (heretter omtalt som 3-årsregelen),

med mindre den norske ektefellen er død eller det er grunn til å tro at den utenlandske

ektefellen har blitt utsatt for mishandling i samlivsforholdet (mishandlingsbestemmelsen).

MiRA-Senteret erfarer at regelverkets utforming setter enkelte innvandrere i en vanskelig

situasjon, spesielt innvandrede kvinner. Fordi den innvandrede part ikke har opphold på

selvstendig grunnlag, skapes en maktubalanse i forholdet. Vi har gjennom mange års arbeid

sett at kvinner, som utsettes for psykisk og fysisk vold i samlivet, unngår konfrontasjon med

ektemannen og blir værende i ekteskap preget av vold av frykt for å miste

oppholdstillatelsen. I utredningens kapittel 14.6.1 (s.291) bemerkes det at forskning på feltet

viser at eksisterende unntaksregler [mishandlingsbestemmelsen] ikke nødvendigvis er

tilstrekkelig for å sikre denne gruppens rettigheter. I Sverige har et offentlig nedsatt utvalg,

hvis oppdrag var å kartlegge vold og trusler mot utenlandske kvinner og deres barn, anbefalt

at 2-årsregelen (tilsvarende vår 3-årsregel) fjernes eller modifiseres (SOU 2012:45).

2.2 Kravet til økonomisk underhold.

Underholdskravet, i forbindelse med familiegjenforenings-saker, begrunnes delvis som et

tiltak for å sikre at referansepersonen har midler til å forsørge ektefellen som ønskes hentet

til Norge, og delvis som et tiltak for å forhindre tvangsekteskap. I utredningens kapittel

14.6.1 viser utvalget til Bratsberg og Raum (2010) sin rapport som viser at reguleringen

rammer kjønnsskjevt fordi færre kvinner enn menn er i stand til å oppfylle kravet om

økonomisk underhold. Vi har ikke lest denne rapporten selv, men har gjennom vårt arbeid

erfart hvordan underholdskravet bidrar til å hindre økonomisk vanskeligstilte kvinner i å

stifte, eller gjenetablere, familie med den de ønsker å leve sammen med.

Vi mener underholdskravet er urimelig høyt, spesielt når en tar i betraktning kravet om

tidligere inntekt. Det er de siste årene gjort visse oppmykninger ved å tillate at fødselspenger

og sykepenger regnes med i inntektsgrunnlaget. Departementet har også varslet at det vil bli

vurdert om arbeidsavklaringspenger skal kunne regnes med som inntekt, og vi anser dette



som positivt. Men både utbetaling av fødselspenger og utbetaling av sykepenger knyttes opp

mot søkers tidligere deltakelse i arbeidslivet. Dersom sykdom eller graviditet oppstår tidlig i

yrkeslivet, eller sykdommen vedvarer over tid, vil det ikke nødvendigvis bli utbetalt verken

fødselspenger eller sykepenger.

Regjeringen skriver i sin melding til Stortinget (En helhetlig integreringspolitikk) at det er

igangsatt en evaluering av endringene i familieinnvandringsreglene, og at UDI er blitt bedt

om å følge særskilt godt med på hvilke konsekvenser regelendringene har for kvinner. MiRA-

Senteret vil stille spørsmål ved at Justis-og beredskapsdepartementet, samtidig med at den

omtalte evalueringen gjennomføres, har fremsatt et forslag om å heve underholdskravet

ytterligere.

Underholdskravet fremstår som en usosialordning som rammer mennesker med lav

sosioøkonomisk status uforholdsmessig hardt. Vi erfarer ikke at regelverkets negative

ringvirkninger (som beskrevet ovenfor) oppveies av positive virkninger med hensyn på å

hindre tvangsekteskap. Vår erfaring er at tvangsekteskap best kan forebygges gjennom

holdningsskapende arbeid og styrking av unge jenters og gutters selvbevissthet og kjennskap

til egne rettigheter, ikke gjennom rigide reguleringer av familieinnvandring.

3. Arbeids- o familie olitikk

3.1 Trepartsavtalen

MiRA-Senteret støtter utvalgets forslag om en trepartsavtale for likestilling, og viser til

likestillings- og diskrimineringsombudets høringsinnspill om dette temaet. Vi vil understreke

at det er viktig at det flerdimensjonale likestillingsperspektivet ivaretas i utformingen av

treparts-avtalen.

3.2 Kvalifisering til arbeidsliv —også for personer med svak helse eller store

omsorgsoppgaver

Som nevnt innledningsvis,opplever vi at minoritetskvinners særskilte likestillingsutfordringer

gisfor lite oppmerksomhet i utredningen. Likestillingskampen må favne alle kvinner. Vi vil

her løfte frem en marginalisert gruppe kvinner, innvandrerkvinner med lav utdanning og

store omsorgsoppgaver eller helseproblem, og foreslå konkrete tiltak for å bedre deres

likestillingsstatus.

Kvinner som immigrerer til Norge og har liten eller ingen utdanning med seg fra hjemlandet,

har ofte store vanskeligheter med å komme i arbeid. Introduksjonsordningen er et sentralt

tiltak for å kvalifisere dem til å ta del i det norskesamfunns- og arbeidsliv.

Dagens system er slik at deltakere på introduksjonsprogrammet enten 1) deltar i

Introduksjonsordningen på fulltid, 2) søker permisjon på fulltid eller 3) faller fra. I det

ordinære arbeidsmarkedet har arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre

vektige grunner har behov for det, rett til redusert arbeidstid dersom dette ikke gir vesentlig



ulempefor bedriften,jf. Arbeidsmiljøloven§ 10-2. Ogsåutdanningsinstitusjonerlegger

tilrette for at studenter/eleverskalkunnevidereføreutdanningenpå deltid, når det er behov

for sliktilpasning

Vi savneren forståelsefor av at det i en del familier—kanskjespesieltfamilier med

flyktningbakgrunn- kanværegodegrunnerfor at en eller beggeavforeldre er

hjemmeværendepå deltiden periode.Mangeslitermedfysiskeeller psykiske

helseproblemer.Familiegjenforeningmed barnkanogsåvære krevende,brutte båndskal

knyttespå nytt ogbarnet/barna kantrenge myeoppfølgingogstøtte i en vanskelig

overgangsfase.Når arbeidslinjakreverfulltidsdeltakelse,tvingesforeldrenetil å velge

mellomto onder:1)beggeforeldrenefortsetter, på bekostningav barnetsbehov/evt. syk

foreldershelse,eller 2) en avforeldrene,typiskmor, søkerpermisjonpå fulltid.

I praksisviserdet segat en del kvinnerdeltar i introduksjonsprogrammetpå deltid,da

sykdomeller storeomsorgsoppgaverhjemmefører til at de manglerenergiogoverskuddtil

å nyttiggjøreseget fulltidsprogram(Kvinneri kvalifisering,Djuveog Kvalim. flere 2011,

FAF0).De er tilstedeunderundervisningen,men manglerkonsentrasjontil å følgemed. Eller

får tillatelseav programrådgivernetil å gåtidligeller kommelitt senere.Dersomdet ble lagt

til rette for deltidsprogram,ikkebare i praksismenogsåoffisielt,villepersonersomikke

makter å delta påfulltid kunnestrekkeintroduksjonsprogrammetovertid slikdet normalt

gjøresved deltidsutdanninger.

Vi tror at en økt fleksibiliteti introduksjonsprogrammetkanbidratil økt kvalitetpå

undervisningenogat flere innvandrerkvinnerkvalifiseresfor arbeidsmarkedet.

Vi vil fremhevenoenavtiltakenesomforeslåsi dentidligerenevnte FAFO-rapportenKvinner

i kvalifisering,og håperat dissekanutredesvidere:

styrketinnsatsfor å forebyggesykefraværogfremme helse,somdialogsamtaler

mellomintroduksjonsprogrammet,helsevesenetogdeltakeremed langvarige

helseproblemer,gradertsykemeldingoghelsefremmendeaktivitet

redusertdeltakelse(deltidsordning)for arbeidstakeresomavhelsemessige,sosiale

eller andrevektigegrunnerhar behovfor det

permisjonstilbud,for å ivaretakontinuiteteni programmetogsåunder

fødselspermisjoner.Utvikleenkletilbudder mødreeller fedre somer i permisjonkan

ta medsegbabyenogforholdesegaktivttil norskspråk,foreksempelåpne

barnehagermed norskopplæring.



3.3 Omsorg —om overgangsstønad og kontantstøtte

Overgangsstønaden.

Utvalgetuttrykker(12.4.3 side255) en bekymringfor at de nyeaktivitetskravenefor

mottakereavovergangsstønadkanmedføreen ytterligereforverringavgruppenav enslige

foreldresomer i en særligvanskeliglivssituasjon.Utvalget vurdererat et

kvalifiseringstilbudfor ensligeforsørgerevilværeavgjørendefor om omleggingenfører til

raskereovergangtil arbeid.MiRA-Senteretdeler utvalgetsbekymring.Særligurovekkendeer

konklusjonenei Mogstadog Pronzatosrapport(referert på side253), somviserat mensden

mestressurssterkegruppenkvinnerfikkdet bedreetter 1998-reformen(av

overgangsstønaden),opplevdede mer ressurssvakekvinnenemed sværtlav

arbeidsmarkedstilknytningog lavtpotensialefor arbeidsinntektet kutt i velferden.

Kjønnsbasertlikestillingmå gjeldefor allesamfunnslag,og bidratil sosialutjevning—ikke

lede utsatteindividerendadyperened i fattigdom.Det er viktigå påseat ikkeogså2012-

innstrammingenei overgangsstønadenrammerde mest ressurssvake,men hellerbidrartil

økt velferdfor dennegruppenogderesbarn.

Kontantstøtteordningen

Kontantstøttenblir ikkevurdert i utredningen,mendet visestil (side36) at en rekke

offentligeutvalgde sisteårene harvurdertdennestønaden,ogforeslåtten utfasing.MiRA-

Sentereter kritisktil at utvalgetpå denne måtensyneså videreføretidligereutredningers

konklusjoner,uten å vurderedette nærmere.Slikvi leserutredningenskapittel 9 Arbeidstid

og arbeidsmiljø, er det her informasjonsomgirgrunntil å revurderede tidligere

utredningenskonklusjonermed hensynpå kontantstøtte.

Vi oppleverutredningensbudskapå være at kontantstøttenbørfasesut. Dette bekymrer

oss,da vi anserkontantstøttensomet viktigtiltak for å bidratil sosialutjevning.Vi vil her

utdypebakgrunnenfor vår bekymring.

Det er betydeligeklasseforskjelleri norskarbeidsliv,og klasseforskjelleneløper i mange

tilfeller sammenmed skillelinjermarkertved kjønneller etnisitet.

I deler av norskarbeidsliver det fortsatt slikat arbeidstakerearbeiderunderarbeidsforhold

somikkeer samsvarmed lovgivningen.Enkeltebransjer,for eksempelrenholdsbransjenog

restaurantbransjen,er mer pregetav useriøsevirksomheterogsosialdumpingenn andre.

Dissebransjenekjennetegnesblantannet av lavorganisasjonsgradogen høyprosentandel

innvandrere;ikkebare arbeidsinnvandrere,menogsåinnvandreremed annenbakgrunnenn

arbeidsinnvandringogsomgjerneharvært i Norgeen stund(Stortingsmeldingnr. 6 En

helhetligintegreringspolitikk).

Men ogsåi det regulærearbeidsmarkedeter det en tendenstil at personermed

innvandrerbakgrunn,ogkvinnerenten de tilhører majoritets-eller minoritetsbefolkningen,



har mindrekontrollover bådearbeidsoppgaverogarbeidstid.Ellingsæter(ref. i N0U2012:15

s. 194) fremheverat relativtstoreyrkesgrupperikkenytergodtavtrenden i retningøkt
individuellfrihet ogfleksibilitet[påarbeidsplassen].Det hun kallerdet nye

"arbeidsproletariatet",de med kort utdanning,ofte kvinner—har arbeidstidsordningersom
kombinererugunstigeformer for arbeidstidsfleksibilitetoghøygradavtidskontroll.

Dersombådemorsogfarsutsiktertil arbeidsliveter pregetav lite fleksibilitetmed hensyn

på arbeidstid,ferieawiklingogslitsommearbeidsforholdkandet blivanskeligereå

kombinerearbeidogfamilieliv.Dersomfar er i arbeid,men har en utryggarbeidstilknytning
(f.eksansattpå midlertidigkontakt)kandette påvirkeavgjørelsenav hvorvidtfar skalta ut

fedrepermisjon,omsorgspermisjonerved barnssykdom,eller sineitil å jobbeovertid. Liten

fleksibilitet,slitsommearbeidsforholdog midlertidigekontrakterer realitetenfor mangepar.
Mens mangehøytutdannedevelgerå gåover i mer "familievennlige"arbeidsforhold,

manglerde fleste lavutdannededennemuligheten.

Likestillingskampenmå ikkegå på bekostningavsosialutjevning.Slikvi serdet, er
kontantstøttenet tiltak sombidrartil sosialutjevning,ved å bedremarginalisertefamiliers

økonomiskeforutsetningerfor å ha et godtfamilieliv.Vi anerkjennerat det er et problemat
en del kvinnerer bortefra arbeidslivetover lengreperioder,ogslikblirøkonomiskavhengig

avektemanneller offentligstøtteapparat.Men det størstehinderet liggeri arbeidslivet,ikke
i familienesholdningereller kvinnenesmotivasjon.

Vi mener at tiltak for å øke kvinnersarbeidsmarkedstilknytningmå rette segmot å gjørealle
yrker,men spesieltlavstatusyrkene,mer familievennlige.Dette kanbidratil at flere menn

benyttersegav mulighetentil å ta ut omsorgspermisjoner,og at flere kvinnerserdet somet
reelt alternativå ta del i arbeidsmarkedetogsåi småbarnsfasen.Vi håperderfor at de

tidligereNOU'eneskonklusjoner(somreferert over) ikkeblirstående,ogat det gjøresen

grundigvurderingav kontantstøttensbetydningfor marginalisertefamilierfør den evt.

vurderesfasetut. Utvalgetpåpekeri kap.17.3.2 at det er behovfor mer omfattendestudier
avfamilie-arbeidstilpasningeri et husholdsperspektiv,med utgangspunkti uliketyper

famillerog ulikedeler avarbeidslivet.Dersomen slikstudiegjennomføres,vil

problemstillingenom kontantstøttensbetydningfor marginalisertegruppersfamilielivkunne
innpassesher.

Avsluttendekommentarer

MiRA-Senteretstøtter utvalgetsforslagom en landsdekkendesatsningfor arbeidmot
seksuelltrakkaseringi skolen,lovfestingavtilbudom overgrepsmottak,tryggebotilbudfor

ofre for menneskehandel,fri rettshjelpi diskrimineringssakerfor domstolenesamtat det

etableresen tilskuddsordningfor rettighetsinformasjon.Vi stillerossbaklikestillings-og

diskrimineringsutvalgetskommentarerpåfeltet. Med hensynpå overgrepsmottakeneogvil
vi leggetil at et likeverdigtilbud forutsetterat overgrepsmottakeneknytttertil segpersoner
med språkkompetanseogkjennskaptil samfunns-og kulturforholdi andreland.Endel



innvandrerehar få erfaringermed dentype offentligetjenestersomtilbysi Norge,og mange

manglertillitt til offentligeinstitusjoner.Det er derfor viktigå samarbeidemedfrivillige

organisasjonerog kompetansemiljøer.Ogsånår det gjelderrettighetsinformasjon,vilvi

påpekenødvendighetenav å styrkefrivilligeorganisasjonersomtilbyr helhetlige

lavterskeltilbudogsomhar direkte kontaktmed målgruppen.

MiRA-Senterettakker igjenfor anledningentil å kommemeden høringsuttalelsei

forbindelsemed NOU 2012:15 Politikk for likestilling og håpersenteretsbemerkningerog

forslagvil blivurdert.

Med vennlighilsen

MiRA-Senteret

FakhraSali •

Leder


