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HØRINGSUTTALELSE NOU 2012-15 POLITIKK FOR LIKESTILLING 
 
I all hovedsak støtter vi utvalgets vurderinger i denne utredningen. 
 
Ulobas fremste ankepunkt er at funksjonsevne igjen er utelatt som diskrimineringsgrunnlag, i en 
rapport som vil få mye å si for både norsk likestillingspolitikk og for allmennhetens assosiasjoner 
til likestilling. 
Uloba jobber for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle 
samfunnets arenaer. Kort sagt kjemper vi for funksjonshemmedes likestilling og likeverd. Det 
burde være selvsagte rettigheter, som ble speilet i utredninger som denne. 
Utredningen definerer også et likestilt og rettferdig samfunn som et samfunn der alle borgere 
deltar i samfunnet på like vilkår, men bare kjønn, klassebakgrunn og etnisitet er nevnt som 
uavhengighetsfaktorer (s. 313). 
 
Når utredningen for eksempel påpeker den samfunnsmessige betydningen av at sysselsetting i 
offentlig sektor gjenspeiler befolkningen (s. 320 og 322), er det uheldig å legge til at speilingen 
skal gjelde kjønn og etnisitet, og ikke funksjonsevne, samtidig som det pågår prosjekter for å få 
flere funksjonshemmede i arbeid. 
Det offentlige bør kunne fremstå som et ideal med sin ansettelsespraksis. Mange 
funksjonshemmede savner forståelse for sin situasjon i møter med offentlige saksbehandlere, 
og denne situasjonen kunne vært avhjulpet ved at de møtte flere med liknende 
erfaringsbakgrunn. (Uloba driver selv rådgivning etter likemannsprinsippet.) Å møte flere 
funksjonshemmede i arbeidslivet vil dessuten påvirke både funksjonshemmedes og andres syn 
på funksjonshemmede som likeverdige samfunnsdeltakere. 
 



Generelt møter vi utfordringer med å bli betraktet som en diskriminert gruppe. Også blant 
funksjonshemmede kan det sitte langt inne å definere opplevde hindringer og 
forskjellsbehandling som diskriminering. Dette er svært uheldig, i og med at en kamp for å gi 
funksjonshemmede like muligheter i samfunnet er en kamp mot diskriminering. Denne kampen 
vil vi gjerne føre sammen med, og bør gis samme politiske og juridiske status som, andre 
diskriminerte grupper. Derfor skulle ikke en utredning som denne ført til større forskjell mellom 
diskrimineringsgrunnlagene. 
Vi er klar over at Likestillingsutvalget selv ba om å få tilført fagkompetanse på 
funksjonsevnefeltet, som nevnt i NOU 2011:18, og at deres mandat er begrenset til likestilling 
på grunnlag av kjønn, klasse og etnisitet. Utvalget har dermed med sine utredninger «svart på 
oppgaven», men også denne utredningens betydning for norsk likestillingssituasjon blir som 
Stopp Diskrimineringen beskrev i høringsuttalelsen til NOU 2011:18; skjevheten som 
utredningen kunne fått muligheten til å utjevne, blir utredningen i stedet et eksempel på. 
 
Uloba støtter forslaget om tilskuddsordning til frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer 
som gir råd i spørsmål om diskriminering og likestilling (s. 356).  
Utover dette støtter vi synspunktene i Stopp Diskrimineringens høringsuttalelse. 
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