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Horing- Endring av likestillingsloven § 4  — forbud mot å spørre om graviditet

Kristiansand 29.09.08

Delta Kappa Gamma Society International, avd. Norge, takker for henvendelsen og ønsker å
gi følgende uttalelse:

Hvem er vi:
Delta Kappa Gamma, heretter kalt DKG, er en internasjonal organisasjon for kvinnelige
pedagoger, og er som sådan interessert i å fremme likestilling på alle områder og å motvirke
alle former for diskriminering, også på grunn av kjønn.
Med stor interesse har DKG studert departementets begrunnelse for endringene. Vi har
spesielt merket oss at det sterke diskrimineringsvernet i Norge også er en følge av EU-
domstolens retningslinjer og praksis.
Vedlegget som omhandler praksis fra Klagenemnda for Likestilling og Likestillings-og
diskrimineringsnemnda gir interessant lesning i denne sammenheng.

Forslag til endring av likestillingsloven omfatter endring/tillegg til to paragrafer:
§ 4. får et tillegg der arbeidsgiver forbys å spørre om opplysninger om graviditet eller
familieplanlegging, og/eller å skaffe slike opplysninger på annen måte.
Tillegget er absolutt i sin ordlyd, og gir ikke rom for fortolkninger.
Nå, når fedre også har krav på permisjon, går DKG ut fra at slikt forbud også gjelder
mannlig søker.

I § 3 foreslås begrensningene i 2.1edd første punktum fjernet.
DKG mener at denne fjerningen er en logisk følge av de forslåtte endringer/tillegg i § 4, og er
derfor litt i stuss om rekkefølgen. Men det kan også sies at endringer/tillegg til § 4 er en
nærmere presisering av at spørsmål om graviditet og familieplanlegging i
ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering, slik det er foreslått formulert i §3

DKG ser fram til at diskrimineringslovutvalget leverer sin innstilling, slik at Norge får en
samlet lov mot diskriminering.


