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Oppgis ved henvendelse

Høring av NOU 2012: 15 Politikk for likestilling - Sametingets
høringssvar
Sametinget viser til horingsbrev fra Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet av 12.10.2012,
med NOU 2012:15 Politikkfor likestillin,gvedlagt.

Sametinget har tidligeregitt høringssvar til Likestillingsutvalgetsforste rapport NOU 2011:18 Struktur
. forlikestilling.Våre generelle merknader i den horingsrunden vil i stor grad bli gjentatt her.

Sametinget og vårt arbeid med likestilling

Sametinget er et folkevalgtorgan for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert
fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stillingog fremme samenes interesser i Norge,
bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge
forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Sametinget prioriterer likestillinghøyt. Som et kjønnsbalansert folkevalgt organ, er det også
forventninger om dette utenfra. Dagens Sameting bestar av 49 % kvinner og 51 % menn. Dette
resultatet har ikke kommet av seg selv. Både partiene og organisasjonene har pålagt seg selv å ha en
jevn kjønnsbalanse på listene til sametingsvalget.Dette er senere fulgt opp gjennom et vedtak i
Sametingets plenum om krav om minimum 40-60 % kjønnsbalanse til listestillere.Dette er også gjort
for valget i 2013. Vi synes det er svært hyggeligat Sametinget har inspirert Likestillingsutvalgetnår det
gjelder politiske representasjon.

I 2008 vedtok vi vår egen handlingsplan for likestillingfor perioden 2009-2013. I denne er
Sametingets strategier og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling,toleranse for ulike seksuelle legninger
og bekjempelse av vold i nære relasjoner presentert. Vårt viktigste verktøy i vårt arbeid er integrering
av likestillingpå alle politikkområder. Vi har blant annet integrert kjønnslikestillingi vårt budsjett.
Alle tiltak i budsjettet skal vurderes i et kjønnsperspektiv. I budsjettet er det videre krav om at
institusjoner som får tilskudd over Sametingets budsjett må ha minst 40-60 % kjønnsbalanse i styret. I
handlingsplanen er en av strategiene våre at samisk språk- og kulturkompetanse integreres i
Likestillings-og diskrimineringsombudets (LDO) virksomhet.



Siden urvalget er kritisk til integreringsstategien som brukes i likestillingsarbeidet,onsker vi å nevne at
Sametinget har gode erfaringer med dette. Tiltak i vår handlingsplan for likestillinger integrert i vårt
budsjett. Dette kan selvfolgeligskyldesat vi er en liten organisasjon, for vi ser at en slik strategi krever
et kontinuerlig fokus.

Sametinget har i host lagt fram en redegjorelse for likestillingspolitikken.Vi vil i lopet av året starte
arbeidet med en nv handlingsplan for likestilling.

Generelle kommentarer

Sametinget vil beromme Likestillingsurvalgetsom har igjen levert en god og interessant utredning.
Den samiske befolkningen berores av de samme utfordringene som resten av befolkningen når det
gjelder likesfillingmellom kjonnene. De tiltakene som utredningen foreslår, angår også den samiske
befolkningen.

Den samiske befolkningen har i tilleggnoen ekstra utfordringer på likestillingsfeltetsom krever en
spesiell oppmerksomhet. Sametinget er derfor ikke fornovd med at Sametingets rolle spesielt og et
samisk perspektiv generelt er lite framtredende i utredningen. Staten Norge er grunnlagt på territoriet
til to folk, samer og nordmenn. En naturlig del av det flerdimensjonale perspektivet er likestillingi
samiske samfunn. Mange samer utsettes for det utredningen omtaler som sammensatt diskriminering,
der etnisitet er et av grunnlagene.

Vi registrerer at likesfillingsurvalgethar hatt moter med ulike offentlige aktorene på likestillingsfeltet.
Sametinget har ikke vært blant disse.

Sametinget har heller ikke vært involvert i arbeidet med denne utredningen på andre måter. Vi har i
vår dialog med Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet (1311))etterspurt strategier og tiltak
for hvordan de skulle sikre at samiske perspektiv inkluderes i utvalgets arbeid. Det er derfor
beklageligat samiske perspektiv ikke er vurdert i utredningen.

Kommentarer til utredningens innsatsområder

Utvalget bygger i denne utredningen til dels videre på forslagene i NOU 2011:18 Strukturftr

Vi viser til vår horingsuttalelse til denne når det gjelder disse.

Utredningen har for ovrig fire innsatsområder. Disse cr folkesrvre,valgfrihet, fordeling og sårbarhet.
Sametinget vil her kommentere tre av disse.

Folkestyre

På dette innsatsområdet kommer urvalget med forslag som kan være med på rette opp store
skjevheter hva gjelder bredden blant representanter i folkevalgte forsamlinger og blant de som
innehar topposisjoner.

Sametingets valgordning brukes som modell for forslaget om endringer i valgloven som gjor det
mulig for den lokale, regionale og den nasjonale folkevalgte forsamlingen å stille krav om tilnærmet
balansert representasjon av begge kjonn på valglister.Dette vil også Sametinget stille seg bak. Som
dere kjenner til har vi fått et kjonnsbalansert Sameting etter at det ble stilt krav om minimum 40-60 (),')
kjonnsbalanse til listesfillernetil sametingsvalget.Vi vil imidlertid legge til at et resultat slik Sametinget
har fått også skyldes et bevisst arbeid med likestillingi organisasjonene og partiene, og en vilje til
likestilling.

Kvinner er også i topposisjoner i partiene. Til sametingsvalget til hosten har begge de to storste
partiene kvinnelige presidentkandidater.



I saksframlegget til saken om kjønnsrepresentasjon til sametingsvalget som ble behandlet i
Sametingets plenum i desember, ble det for øvrig uttrykt bekymring for fraværet av unge menn blant
representantene i Sametingets plenum.

Valgfrihet

Dette innsarsområdet omhandler samfunnsdeltagelse og omfatter deltagelse i utdanning, arbeidsliv og
politikk, men også i familielivog sivilsamfunn. Under dette innsatsområdet foreslår urvalget innsatser
for å bidra til valgfrihet i utdanning og tiltak for å motvirke segregering i arbeidsmarkedet.

Sametinget vil under dette innsatsområdet trekke fram primærnæringene, som er en viktig satsning for
Sametinget. Primærnæringene er viktige i det samiske området. Kvinner har tradisjonelt hatt sentrale
og viktige roller i primærnæringene. Det er derfor nærliggende å tro at strukturelle tiltak (lovgivning,
forvaltning og rammeoverføringer) har ført til at kvinners valgfrihet er begrenset for å delta i disse
næringene.

En forutsetning for å sikre likestillingi primærnæringene er at kvinner må inn på de arenaene hvor
beslutninger tas. Sametinget har i dialog med regjeringen etterlyst tiltak som motiverer og gir kvinner
mulighet til å delta på alle beslutningsnivå i primærnæringene. Vi har også bedt om en utredning som
bidrar til kunnskap om samiske kvinners økonomiske ressurser og makt.

Når det gjelder reindrifta, har Sametinget tatt opp likestillingssporsmålenegjentatte ganger i
forbindelse med reindriftsforhandlingene. Vi har lagt vekt på at reindrift er en familiebasert næring,
der kvinner har en sentral plass som arbeidskraft, kunnskapsbærer og kunnskapsleverandør til den
yngre generasjon.

Sårbarhet

Utgangspunktet for dette innsatsområdet er at vi alle har en rett, som individer, til kroppslig integritet,
til å bli vernet mot diskriminering, rvang og vold og bli tatt vare på når det er nødvendig. Urvalgethar
under innsatsområdet sårbarhet valgt å vektlegge den sårbarhet som oppstår som følge av former for
vold og seksuelle krenkelser som særligrammer kvinner, og den sårbarheten som oppstår på grunn av
fravær av rettslig trygghet.

Sametinget vil her peke på at mennesker i en sårbar situasjon har behov for trygghet i sitt møte med
et eventuelt hjelpeapparat. Vi er opptatt av at den samiske befolkningen blir møtt av et hjelpeapparat
som har kunnskap om samisk språk og kultur. Vi ber derfor om at alle forslag også ivaretar behovet
for språk- og kulturkompetanse i hjelpeapparat og andre instanser som møter mennesker i en sårbar
situasjon.

Sametinget og justis- og beredskapsdepartementet har et samarbeidsprosjekt om vold i nære
relasjoner i samiske samfunn. Med studien ønsker vi å kartlegge hvilke faktorer i samiske samfunn
som påvirker forekomst og utøvelse av vold i nære relasjoner, samt hvordan avdekking, forebyggende
tiltak og hjelpetiltak kan tilretteleggesbest mulig for den samiske befolkningen.

Kommentarer til kunnskapsutvikling

Det er gjort lite systematisk forskning på likestillingsutfordringer i samiske samfunn. Sametinget vil
derfor be om at behov for kunnskap også vurderes i forhold til likestillingsutfordringeri samiske
samfunn.
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Videre oppfølging av utredningen

Når det gjelder den videre behandlingen og oppfolgingen av Likestillingsutvalgetsandre utredning
gjor Sametinget oppmerksom på at Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet er pliktig til å
konsultere Sametinget om alle typer tiltak som kan påvirke samene direkte. Statens
konsultasjonsforpliktelser omfatter innforing av all lovgiving og administrative tiltak som kan få
direkte betydning for samene som urfolk. Det vil i stor grad være opp til Sametinget å avgjøre hvilke
saker som særligberorer samene. Dette folger av samelovens § 2-1. Dette betyr at selve
konsultasjonen også skal avklare om et tiltak vil kunne påvirke samene direkte.

Konsultasjonsavtalen fra 2005 fastsetter nærmere spillereglene for hvordan statlige myndigheter og
Sametinget kommuniserer om beslutninger som kan ha direkte betydning for samene. Sely om
konsultasjonsavtalen konkretiserer spillereglene for kommunikasjonen, ligger statens forpliktelser til å
konsultere i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, FNs konvensjon
om sivileog politiske rettigheter av 1966 (SP) og i FNs erklæring om urfolks rettigheter fra 2007. Det
vil være forskjelligfra sak til sak om Sametinget velger å gå i konsultasjon, hva som er gjenstand for
konsultasjon og i hvilket stadium av beslutningsprosessene Sametinget velger å konsultere. Dermed er
det viktig med en tidlig avklaring om prosess med Sametinget når det kommer nye saker fra staten.

Vanlig saksgang med forslag utarbeidet av offentlige utvalg kan være at regjeringen velger å folge opp
med en stortingsmelding. I slike saker må alle vedtak om lover, forskrifter og retningslinjer være
vurdert, utredet og hort jf. utredningsinstruksen. Det kan ikke fattes beslutning eller vedtak som
avviker vesentlig fra hva som har vært foreslått på horing fordi berorte innstanser da ikke har fått tatt
stilling til eller uttalt seg til saken. For Sametinget er det viktig at det som vurderes også omfatter de
interessene Sametinget vil ivareta. I Ivis dette ikke er tilfelletvil Sametinget kunne være avskåret fra å
konsultere om losninger som Sametinget ønsker fordi de i vesentlig grad avviker fra forslag som har
vært på horing.

Sametinget onsker en konstruktiv dialog med Barne- likestillingsog inkluderingsdepartementet om
den videre behandlingen og oppfølgingen av NOU 2012: 15 Politikkfir Vi ser fram til å
hore fra dere om saken, og vi onsker lykke til i det videre arbeidet.
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