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Høring NOU 2012:18 Politikk for likestilling 
 

Det er en vesentlig mangel ved utredningen at funksjonshemmede ikke er inkludert i 

utredningen ”Politikk for likestilling”.   

 

SAFO forutsetter at funksjonshemmede inkluderes i regjeringens videre med en 

helhetlig likestillingspolitikk, og blir en selvfølgelig del av en stortingsmelding om 

likestilling.  

 

SAFO mener at utredningens temaer kan være et viktig bidrag for å løfte fram viktige 

problemstillinger i skjæringspunktet mellom kjønn og funksjonsevne. De fire 

innsatsområdene som foreslås er høyst relevante for funksjonshemmede. 

 

Et forsømt område 

Vi vil vise til Likestillings- og diskrimineringsombudets høring på utredningen, der de 

også spesielt trekker fram nedsatt funksjonsevne som hittil har vært særlig forsømt 

som likestillings- og antidiskrimineringsfelt.  

 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har tatt opp temaet kjønn og 

funksjonshemming på et eget seminar i 2012, og så behovet for et nettverk av forskere 

som jobber i grenseflaten mellom områdene. 

 

Kilden, Informasjonssenter for kjønnsforskning, refererer til statsviter Ingrid Guldvik 

fra STKs seminar: ”Jeg har i mange år selv forsket innen begge felt, både 

kjønnsforskning og forskning om funksjonshemming. Det slo meg at det var vanntette 

skott mellom de to; forskning om funksjonshemming har i liten grad tatt opp i seg 

kjønnsperspektivet, samtidig som kjønnsforskningen helt har manglet fokus på 

personer med funksjonsnedsettelser.  

 

 

 

 



   

  
  
   

 

Innsatsområdene er relevante  

Utvalget la i sin anbefaling vekt på fire innsatsområder: Folkestyre, valgfrihet, 

fordeling og sårbarhet. SAFO mener at på alle disse områdene er det høyst relevant å 

se på perspektivet kjønn og funksjonshemming. Vi vil her nevne noe: 

 

Funksjonshemmede er underrepresentert i lokalpolitikken, men blir i liten grad blir 

ansett som en gruppe som skal representeres (ØF-rapport 6/2011). Det vil være nyttig 

å se nærmere på kjønnsforskjellene i denne sammenhengen. 

 

Når det gjelder temaet valgfrihet, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse 

kjønnsforskjeller med største tydelighet: Av de sysselsatte kvinnene med 

funksjonsnedsettelse hadde 62 % en deltidsjobb. Det tilsvarende tallet for menn med 

funksjonsnedsettelse var 32 %. 

 

Når det gjelder temaet fordeling, framhever utvalget blant annet at det offentlige tar 

langt mindre økonomisk ansvar gjennom foreldrepengeordningen for personer med 

svak tilknytning til arbeidslivet. Kvinner med funksjonsnedsettelse vil være ekstra 

utsatt i en slik sammenheng. 

 

Og ikke minst er temaet sårbarhet høyst relevant her. FNs Høykommissær for 

menneskerettigheter la i 2012 fram en rapport om vold mot kvinner og jenter med 

funksjonsnedsettelser. Denne viser igjen til en rapport fra Europaparlamentet som sier 

at nesten 80 % av kvinner med nedsatt funksjonsevne ofre for vold, og har fire ganger 

så stor risiko som andre kvinner til å bli utsatt for seksuell vold fra folk rundt seg. 

Høykommisærens rapport nevnt ovenfor, kommer med en rekke anbefalinger til tiltak 

overfor sine medlemsland.  

 

Arbeidet videre 

SAFO tar utgangspunkt i at regjeringen ønsker å ta arbeidet med likestilling og 

funskjonsnedsettelse videre når en helhetlig likestillingspolitikk skal utformes.  

 

Det er nødvendig å øke samfunnets kunnskap på dette området, og vi ber om at 

departementet prioriterer også denne gruppen framover.  

 

Før departementet legger fram forslag på bakgrunn av utredningen om helhetlig 

likestillingspolitikk, ber vi at funksjonshemmede inkluderes i vurderingene. Vi ber om 

at departementet tar funksjonshemmede med i de tiltak som settes i gang i forbindelse 

med utredningen. 

 

SAFO deltar gjerne med innspill og vår kunnskap på temaer der dette er ønskelig.  

 

Med vennlig hilsen 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

 

 

Arne Lein /s/        Vigdis Endal 

Leder         Daglig leder 


