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HØRINGSUTTALELSE

Juridisk Rådgivning for Kvinner, JURK, viser til høringsnotat av 18.08.08
vedrørende Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endring av
likestillingsloven § 4. Vedlagt følger JLJRKs horingsuttalelse.

Vi takker for tilliten som høringsinstans.
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JURIDISK RADGIVN ING FOR KWNNER

HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV LIKESTILLINGSLOVEN § 4 - FORBUD MOT
Å SPØRRE OM GRAVIDITET

Juridisk Rådgivning for Kvinner, JURK, viser til høringsnotat av 18. august 2008
vedrørende Bame- og likestillingsdepartementets forslag til endring av
likestillingsloven § 4. Vi takker for tilliten som høringsinstans.

JURK støtter  departementets forslag om å tilføye graviditet og familieplanlegging i
likestillingslovens bestemmelser, slik at dette regnes som direkte diskriminering.

02.10.08

1. Forslag til utforming og plassering
JURK mener  at spørsmål rundt sivilstatus og antall barn ikke skal kunne fremmes i en
ansettelsesprosess, da dette ikke skal være av relevans for arbeidet og arbeidstakers
faglige prestasjoner. Dette bør fremgå klart av lovteksten, slik at arbeidsgivere ikke har
mulighet til å omgå et slikt forbud.

For øvrig ønsker JURK å fremme et forslag om at det inntas et forbud mot å spørre om
forhold som ikke er av relevans for utførelsen av arbeidsoppgavene.

2.  Kjonnsnoytral bestemmelse
JURK mener  at bestemmelsen klart må utformes kjønnsnøytralt, der spørsmålsstillingen
også gjelder "familieplanlegging". Familieplanlegging er en beslutningsprosess der
mannen er en like ansvarlig part som kvinnen.

JURK mener  videre at departementets forslag om å fjerne begrensningen i
likestillingsloven § 3 annet ledd først punktum både er riktig og viktig. Dette vil bidra til
et klarere lovverk, og et bedre vern mot diskriminering av gravide.
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