
HØRINGSUTTALELSEVEDR. Utkast til statusrapport om oppfølging av FNs
rasediskrimineringskomite (CERD) sine merknader til Norges 19./20.rapport

SNF-Såmi NissonForum er tilfreds med å motta utkast til statusrapport til høring i vår

organisasjon. Mht. innholdet i utkastet vil vi anføre dette som vår høringsuttalelse:

I. Samisk s råk o de eldres situas'on å institus'on

SNF avholdt 8. mars 2011 i Kårå§johka et åpent møte om likeverdig kommunal hesetjeneste
og om hvorvidt det skjer diskriminering pga. språk, kjønn, alder mm. Det ble spesielt satt
fokus på de eldres situasjon, som pasienter og som omsorgs- og pleietrengende. Dette ble
tatt opp av pårørende. Det kom fram at situasjonen er bekymringsverdig, og dette tynger de
pårørende. De fleste eldre er kvinner, de lever lengst, så det er flest kvinner både blant de
aktive pårørende og de som er eldre pleie- og omsorgstrengende. SNF er blitt kjent med
mange eksempler på at samer diskrimineres, bl.a. pga. språk. Det var eksempelvis på det
kommunale helsesenteret ikke rutiner for å ta imot en 91-årig åndsfrisk kvinne ved innleg-
gelse etter operasjon på sykehus, for å sikre henne et trygt opphold og avverge at proble-
mer oppstår. Et møte der hennes tilstand og tidligere sykehistorie, hennes språkkunnskaper,
og hennes vaner og preferanser ut fra at hun hele sitt liv har vært selvstendig og levd et
tradisjonelt samisk kvinneliv, kunne bli trukket fram. Hun var for første gang på en

institusjon. Et slikt møte hadde både avdelingas ansatte, legen, fysioterapeuten og
pårørende hatt nytte av. Først etter 18 dager med stadige henvendelser fra pårørende kom
et møte endelig i stand,og mange alvorlige tildragelser kunne vært avverget. De pårørende
var fortvilet. Det er avdekket både mangelfull samiskspråklig tjenesteyting overfor de eldre
og at samisk levesett og samiske tradisjoner blir oversett og ikke respektert.

Det snakkes om at trygghet skal sikres for samiske eldre på institusjon, men dette blir ikke
ivaretatt, selv ikke i en samisk kommune som Kårjohka. Trygghet er bl.a. å kunne snakke
eget språk og bli respektert. Å både bli forstått og forstå. Dette skjer ikke i dag blant de eldre
pleie- og omsorgstrengende. De ansatte snakker svensk, finsk, norsk, russisk og mange
andre språk. Det snakkes om at pasienten eller den eldre har behov for tolketjenester.
Fokus skal ikke ligge der i en kommune hvor 80% snakker samisk. Det er de som ikke
snakker/forstår samisk som har behov for og må skaffe til veie tolketjeneste. Den byrden må
overlates til dem og ikke til de samiske eldre og deres pårørende.

Det er også slik at det sjelden kreves samisk språkkompetanse hos de som blir ansatt for å
pleie og ha omsorg for eldre samisktalende. Samisktalende som innehar kompetanse blir
forbigått av ikke-samisktalende, og med ikke-samisktalende pleiere forverres de eldres

situasjon på institusjonen. Også de få samisktalende ansattes situasjon forverres, fordi det
forventes at disse skal tre inn på kort varsel som tolker når det er leger eller andre ikke-

samisktalende som trenger å vite hvordan en samisktalende pasient/pleietrengende har det.
Den samisktalende ansatte får ikke verdsatt sin kompetanse og det betales ikke ekstra for
tolketjenesten. Og ingen ivaretar hennes arbeidsoppgaver mens det skjer tolking. Dette er
en svært urettferdig og uverdig situasjon, fra et samisk ståsted.

Denne uverdige situasjonen mener SNF må få oppmerksomhet under Anbefaling nr 10
Tolketjenester i utkast til statusrapport.
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II. Samene utesten fra det nordiske likestilli ssamarbeidet

SNF-Såmi NissonForum har siden 2006 i mange sammenhenger påpekt overfor både

samiske, norske og nordiske myndigheter det udemokratiske i at samene står utenfor det

etablerte nordiske likestillingsarbeidet. Se vedlegg 1. SNFs pressemelding januar 2006, og

vedlegg 2: Korte trekk i samisk kvinneorganiserings historie. I løpet av seks år er situasjonen

uendret, og det er uakseptabelt.

Likestillingsansvarlige i de nordiske land og i de selvstyrte regionene Grønland, Færøyene og

Aland har i dag en struktur for felles informasjon, dialog og strategiutforming. Et nytt

nordisk likestillingspolitisk program 2011-2014 er laget. Vi har forstått det slik at

sametingene heller ikke har vært involvert i arbeidet, og SNF undres på hvordan samiske

kvinne-, kjønns- og likestillingsspørsmål er ivaretatt og ivaretas i forbindelse med nordiske

myndigheters policyutforming og innen offisielle nordiske likestillingstiltak for øvrig. Derfor

har SNF 15. februar 2012 sendt en formell klage om diskriminering til ansvarlige

myndigheter for likestilling og diskriminering i Finland, Sverige og Norge, og med kopi til

Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet i Norge og Samisk parlamentarisk

råd (SPR-sametingenes samarbeidsorgan ).

SNF mener at det må etableres strukturer for at samene blir representert i det nordiske
likestillingsarbeidet likeverdig med andre regioner og folk/nasjoner i Norden. At samer

holder utenfor er både urettferdig og uverdig. Det er diskriminerende overfor samene som

folk og strider mot demokratiske tradisjoner i Norden. Ikke minst behøves at samiske

kvinners situasjon i de ulike land fremmes i dialog med og med støtte av offentlige

myndigheter. Det er bemerkelsesverdig at det i 2013 er 100 siden kvinner i Norge fikk

styrket sine demokratiske rettigheter ved å få stemmerett, mens samekvinner i 2012 ennå

ikke har en stemme i Norden.

Til tross for store samiske likestillingskonferanser i Kiruna i 2003 og i Oslo i 2007 hvor dette

er tatt opp, synes altså fortsatt intet offentlig eller politisk organ å være pådrivere for å
bedre en situasjon som er diskriminerende og krenker samiske kvinner og samefolkets

demokratiske rettigheter. Samiske folkevalgte organers og nordiske lands bidrag for

kvinners rettigheter og samenes selvbestemmelse, sammen med samiske kvinneorganisas-

joners engasjement, er viktig for å bidra til at situasjonen for urfolkskvinner generelt i

verden bedres.

I sammenheng med dette vil SNF opplyse at samiske kvinneorganisasjoner ikke var inkludert

i arbeidet med Kvinnepanelets rapport, som Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

utarbeidet i 2010. Kvinnepanelets mandat var "å skape debatt og gi regjeringen innspill på

tiltak som kan bedre kvinners posisjon og kår i Norge". I rapporten er ikke med de spesielle

utfordringer samekvinner har, ut fra en etnisk samisk bakgrunn. Samiske kvinners posisjon

og kår er derfor oversett og utelatt.

SNF har også registrert at det i forbindelse med arbeidet med NOU 20.11:18 Struktur for

likestilling har utvalget verken hatt møter med samiske kvinneorganisasjoner, Sametinget

eller med kompetansesenteret Gåldu, der det er et pågående prosjekt som gjelder den

samiske befolkning, "Likestilling og mangfold", finansiert av BLD og Sametinget.

Totalt sett gir dette en forståelse av at forhold vedrørende kvinners situasjon og

kjønnslikestilling i den samiske befolkninga i Norge utelates i offentlige utredninger, noe som

SNFfinner kritikkverdig.
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SNF kaller dette diskriminering og mener det er alvorlig. Situasjonen må fram under

Anbefaling nr 18 Samiske rettigheter i utkast til statusrapport. I og med at disse forhold ikke

er nevnt der, anses at Sametinget ikke har drøftet dette med Barne- og likestillingsdeparte-

mentet på møte tinget har hatt med BLD høsten 2011, jf. s. 34 i utkastet, noe som SNFfinner

beklagelig.

III. Om reindriftskvinnenes situas'on

SNF er også bekymret for reindriftskvinnenes situasjon. Et ørlite innblikk i deres utfordringer

kan leses i avisomtale: Vedlegg 3, i forbindelse med et åpent arrangement 8. mars 2012 i

Karasjok. I forbindelse med seminarrekke om Samekvinner og selvbestemmelse, som SNF

har avholdt i 2011, er kommet fram bl.a. følgende:

Med kvinners og familiers fravær utvikles reindriftssamfunnet til et gubbevelde og et

machosamfunn, og den tradisjonelle konfliktløsninga er på vikende front. Kvinner må tåle og

takle mye, og situasjonen påvirker negativt for rekruttering av den resursungdommen som
reindrifta behøver.

Samekvinnens mange roller og plikter —som i mange sammenhenger ikke burde

være hennes rolle og plikt, men en selvsagt del av eksempelvis kommunal tjenesteyting og

tilrettelegging, ble trukket fram. Samekvinner tvinges til å mestre de mange verdisett og

normer i et samisk samfunn der ikke-samiske verdier og norsk språk vinner flere og flere

arenaer, både blant de eldre (helse- og eldresenter) og de yngste (i barnehage og skole). Det
private arbeidet som samekvinner ser seg nødt til å ivareta for kulturbevaring og —utvikling

stjeler tid, krefter og overskudd, og slik begrenser kvinnens muligheter til å ta del i

egenutvikling, forenings- og organisasjonsliv og politisk arbeid. Dette er spesielt krevende i

et reindriftssamfunn der de fleste kvinner har annen inntekt og slik har ansvar for familie i

dagliglivet, mens mannen har sin hovedsysselsetting som reindriftsutøver og derfor ikke i

like stor grad tar del i familiens hverdag.

Dette er kun et glimt inn i en næring og en del av den samiske kulturen som har svært

vanskelige vilkår. SNF mener situasjonen må tas alvorlig og belyses for å ivareta samenes

rettigheter i Norge.

IV. Om et e et resurssenter for kvinnes rsmål o k nnslikestillin i det samiske
samfunnet

SNF har i mange år arbeidet for å få oppretta et senter som ivaretar samiske kvinners

interesser og liketillingsspørsmål i det samiske samfunnet. SNF har gjennomført et

forprosjekt for å utvikle dette. Da det ikke er oppnådd en slik etablering, har SNF fra 2010

definert oss som også et kompetanse- og resurssenter, fordi vi så det som nødvendig å påta

oss ansvaret og SNF i praksis fungerer som et resurssenter. Vi oppfattes som det samiske

"likestilingsorganet" —dog med ingen ansatte.

SNF ser at det etablerte Kvinneuniversitetet Norden er et organ som er naturlig å

samarbeide med. I det samiske samfunnet, uten etablerte kunnskaps- og

kompetansemiljøer innen kvinner, kjønn og likestilling, er ikke et likestillingsfokus

tilstrekkelig for å besvare de utfordringer som samiske kvinner står overfor.
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SNFsoppfatninger at arbeidetfor å styrkekvinnersrettigheterer degraderti det offentlige
samiskesamfunnet,jf. Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013. Planen
fokusererpåtre innsatsområder:1) Likestillingmellomkjønnene,2) Toleransefor ulike
seksuellelegningerog3) Bekjempelseavvoldi nærerelasjoner.Eksempelvis:Hvagjelder
innsatsområde3) er ingentiltak spesieltretta mot kvinner.Til trossfor at kvinnerutsettes
for den mestalvorligevoldeni parforhold,somer vedvarendepsykiskogfysiskvold.

Da det ikkeer fokuspå dette avansvarligesamiskemyndigheter,opplevesdet somat
samekvinnersomopplevervold i nære relasjonerer ikke-eksisterendeogingenkategori.En
forskersomharsett på situasjonenfor samekvinnerbådei NorgeogSverige,har uttalt: -En
samekvinne viserseg og oppfattes tradisjonelt som sterk, som en arv etter majoritetsfolkets
undertrykkelse - for å styrke kollektivet hun representerer. Denne styrken kan ansessom
positiv, men i et usunt samliv kan denne styrken være negativ. Hun viser ikke utad at hun
trenger hjelp. For hvordan skal hun kunne erkjenne for andre og seg selv at hun blir
mishandlet? Det forbindes jo med en svakhet. Det krever en enorm styrkefor en kvinne å
prøve å stanse overgrep og istedet kreve sine rettigheter. (EbbaKrumlinde,fil.mag.innen
menneskerettigheter,utdannetved Malmø høgkole).

SNFharfokuspå arbeidmot vold,sevedlegg4: SNFshandlingsplan2012, Strategiskplan
2012-2014 og Planfor arbeidmot vold2009-2012.

Opprettelse av et samisk senter for kvinne- og likestillingsspørsmålmå derfor prioriteres, og
det bør organiseres særskilt og ha enfunksjon med å støtte og representere hele det
nordiske samiske samfunnet, på grunn av manglende samisk representasjon i det nordiske
likestillingarbeidet, jf. pkt. 11ovenfor. Enslik manglende representasjon i det nordiske
arbeidet har ført til at samekvinner og —mennikke har hatt den utvikling og de resurser til å
utvikle og bygge opp kompetanse på bl.a. feltene kvinners rettigheter og arbeid mot vold
mot kvinner, på linje med andre folk/nasjoner i Norden. Dette handler i høy grad om å styrke
samekvinners demokratiske rettigheter ut fra at vi representerer et annet folk enn
majoritetssamfunnet i Norge.
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