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Utkast til Norges andre nasjonale rapport til FNs menneskerettighetsråd under 

ordningen ”Universal Periodic Review” (UPR) 

 

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til brev 26. september 2013 vedlagt utkast til 

rapporten og til oppfordringen om å kommentere dette.  

 

Etter det NKF kan se bygger det tilsendte utkastet i ikke liten grad på den nå avgåtte 

Stoltenberg II regjeringens politikk og vi antar at det generelt må revideres for å tilpasses 

Solberg regjeringens standpunkter på en rekke av de politikkområder som er omtalt i utkastet. 

NKF har derfor vært i tvil om hensiktsmessigheten av å kommentere utkastet slik det nå 

foreligger. Etter vårt syn hadde det vært hensiktsmessig at den nye regjeringens holdning først 

hadde blitt klarlagt og høringsinstansene deretter fikk anledning til å kommentere disse, særlig 

ettersom rapporten, slik det heter i departementets oversendelsesbrev skal redegjøre for 

nasjonale prioriteringer. Vi er klar over at rapporten skal leveres 20. januar 2014, men mener 

fremdeles at en slik fremgangsmåte ville ha vært mer hensiktsmessig. 

 

NKF mener videre at det fremstår som uavklart hvilken rolle det sivile samfunn er tiltenkt i 

forbindelse med rapporten. Slik den nå fremstår, bygger den på det som har vært den tidligere 

regjeringens politikk. Utenriksdepartementet må antas kjent med at det sivile samfunn kan ha 

et annet syn på flere av de forhold som omtales i rapporten. Vi vil imidlertid anta at dette 

neppe vil bli reflektert i den offisielle rapporten og at det sivile samfunn i stedet vil måtte 

henvende seg direkte til FN-organet med sine synspunkter. Gitt situasjonen med 

regjeringsskifte og antatt endring av politikken på flere områder, er det svært vanskelig for 

NKF nå å utarbeide et slikt dokument. Dersom menneskerettighetsrådets høring av Norge skal 

ha en hensikt denne gangen, mener vi at man fra norsk side bør anmode om en utsettelse pga.  

regjeringsskiftet og usikkerhet om den nye regjeringens standpunkter i en rekke forhold som 

ikke er dekket av dens politiske plattform av 7. oktober 2013 og av tiltredelseserklæringen. 

 

Kvinnesaksforeningen har særlig sett på det som sies i rapportutkastet om tiltak for å hindre 

diskriminering av kvinner, dvs. tiltak for å oppfylle Norges forpliktelser etter CEDAW. Vi har 

følgende kommentarer til det utkast til rapport som vi har mottatt. 



 

Punkt 3 behandler gjennomføring av menneskerettighet i Norge m.v. og i punkt 3.1.1 Ny 

lovgivning redegjøres det for de fire diskrimineringslovene av 21. juni 2013, herunder den 

nye likestillingsloven (lov nr. 59/3013). Kvinnesaksforeningen er uenig i utsagnet om at den 

nye likestillingsloven i all hovedsak viderefører gjeldende likestillingslov, Etter det vi kan se, 

er de fire diskrimineringslovene i det alt vesentlige sydd over samme lest og det er fare for at 

ny ordlyd av flere av fremdeles gjeldende likestillingslovs bestemmelser vil medføre at disse 

ikke vil bli tolket på grunnlag av dagens likestillingslov, men i samsvar med forståelsen av 

tilsvarende bestemmelser i de tre andre diskrimineringslovene. Vi viser også til at det fremgår 

av regjeringens politiske plattform at man tar sikte på å utarbeide en universell likestillings- 

og antidiskrimineringslov. Dette reiser spørsmål om ikraftsettelsestidspunktet for de fire 

diskrimineringslovene av 21. juni 2013. Men en slik felles lov vil også etter vårt syn 

aktualisere på nytt spørsmålet om en slik felles lov er i samsvar med Norges forpliktelser etter 

CEDAW. Dette var gjenstand for en omfattende debatt på grunnlag av forslaget om en slik 

felles lov i NOU 2009: 14. 

 

I punkt 3.1.2 Kjønnslikestilling, omtales Meld St. 44 (2012-2013). En slik omtale forutsetter 

at den nye regjeringen akter å opprettholde denne eller om den ville fremme endringsforslag 

til den. 

 

Under samme punkt heter det videre at regjeringen har gjennomført tiltak for å reduser 

lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. NKF er i tvil om hvilke tiltak dette tar sikte på og 

antar at det i tilfelle gjelder den tidligere regjeringen. Det viktigste er likevel at det her blir gitt 

noen eksempler på hvilke tiltak som skal være gjennomført. 

 

NKF er ikke uenig i beskrivelsen av foreldrepengeperioden, men også her er det som sies 

klart i strid med det som fremgår av den sittende regjerings politiske plattform. Noe annet er 

at NKF mener at den innførte tredelingen i for liten grad tar hensyn til at kvinners behov for 

tid til å komme seg etter en fødsel. 

 

Når det gjelder reduksjon av ufrivillig deltid, mener vi det må bringes på det rene om 

regjeringen mener at dette også skal gjelde i privat sektor. 

 

I punkt 3.3 Arbeidet med å bekjempe vold og seksuelle overgrep, omtales innledningsvis vold 

og drap i nære relasjoner. Tallene er skremmende høye og NKF håper at også den nye 

regjeringen vil følge opp arbeidet med å forhindre slike overgrep. 

 

Til slutt under denne overskriften omtales straffeloven av 2005 og den endring som vil skje i 

strafferammen når denne trer i kraft. Loven er imidlertid foreløpig ikke i kraft og ettersom det 

fremstår som usikkert når dette kan skje, mener vi det er grunn til å dempe omtalen. Det 

vesentlige i en rapport i 2014 må være de endringer som man i påvente av ikraftsettelsen har 

vedtatt i straffeloven 1902. 

 

I avsnittet om Krisesentertilbudet omtales den endring som er gjennomført i ansvaret for 

disse, men det fremgår ikke at dette har medført gjort det vanskeligere for mange 

hjelpetrengende kvinner å få den nødvendige hjelpen. Dette skyldes finansieringsproblemer, 

at noen kommunale sentre tar imot både kvinner og menn og at sentrene har problemer med å 

holde åpent til de tider av døgnet når de trengs (kvelds- og nattestid). 
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