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Forord

Et inkluderende samfunn må bygge på like plikter,
rettigheter og muligheter til deltagelse. Diskriminering er et brudd på menneskerettighetene som ikke
bare rammer den enkelte, men som gjør noe med hele
samfunnet.

Tiltakene i planen berører mange departementers
arbeidsfelt. Barne- og likestillingsdepartementet har
hovedansvar for å koordinere Regjeringens innsats
i arbeidet med å fremme likestilling og hindre
diskriminering.

Likestillingsarbeid handler ikke lenger kun om likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om at
alle skal behandles som likeverdige uavhengig av
kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, religion mv. Likestilling handler også
om underrepresenterte gruppers mulighet til å delta
der beslutninger tas.

Gjennom denne handlingsplanen styrker Regjeringen
innsatsen for å fremme likestilling og hindre etnisk
diskriminering. En handlingsplan alene er ikke nok
til å løse samfunnets utfordringer på dette området.
Et inkluderende samfunn, der alle har like plikter,
rettigheter og muligheter, oppnår vi først når hver
enkelt av oss bidrar gjennom å bryte ned egne og
andres fordommer.

Tiltakene i handlingsplanen skal fremme likestilling og
hindre diskriminering av innvandrere og deres barn,
samer og nasjonale minoriteter. Undersøkelser viser at
disse gruppene er utsatt for diskriminering. Herunder
må vi også rette søkelys mot diskriminering som forekommer innad i og mellom enkelte minoritetsgrupper,
og som særlig kan ramme jenter og kvinner.

April 2009

Anniken Huitfeldt 			
Barne- og likestillingsminister

Med denne handlingsplanen styrker Regjeringen
samarbeidet med arbeidslivets hovedorganisasjoner.
Regjeringen og partene i arbeidslivet har et felles mål
om å bekjempe diskriminering i arbeidslivet og øke
rekrutteringen av minoriteter til stillinger i offentlig og
privat sektor. I planperioden 2009 – 2012 vil vi samarbeide om flere tiltak. Sammen kan vi jobbe mer aktivt
for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Et godt rettslig vern mot diskriminering er helt
nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å sikre likestilling på viktige samfunnsarenaer. Arbeidsgivere,
offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner
har fra 1. januar 2009 fått en lovpålagt aktivitets- og
rapporteringsplikt for å fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn nedsatt funksjonsevne og
etnisitet, religion mv. En tilsvarende plikt for å fremme
likestilling mellom kjønnene har vi hatt lenge.

Dag Terje Andersen
Arbeids- og inkluderingsminister

«Partssamarbeid er en viktig suksessfaktor for å lykkes
med et inkluderende arbeidsliv! KS er derfor glad for
at Regjeringen og partene i arbeidslivet har samlet seg
bak felles tiltak knyttet til Regjeringens handlingsplan,
for å fremme likestilling og forebygge diskriminering
i arbeidslivet. Å sikre mangfold på alle nivå i kommunene er viktig for å styrke kommunenes konkurransekraft i arbeidsmarkedet. Mangfold i den kommunale
tjenesteproduksjon er også nødvendig for å betjene
en stadig mer mangfoldig befolkning. KS ser fram til et
godt samarbeid i planperioden!»
Halvdan Skard
KS
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1 Innledning
Formål
Regjeringens visjon er et samfunn med likestilling for
alle og fravær av diskriminering.
Tradisjonelt har likestilling handlet om å fremme
like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. I
dag brukes begrepet i videre forstand, og omhandler
også likestilling uavhengig av funksjonsevne, seksuell
orientering, alder, etnisitet, religion mv.
Likestilling handler ikke bare om sjanselikhet, dvs.
at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta
på ulike samfunnsområder og kunne treffe valg som
angår ens liv.
Å fremme likestilling handler også om resultatlikhet
og at like muligheter ikke er tilstrekkelig for å oppnå
reell likestilling. I arbeidet for å oppnå resultatlikhet,
er det nødvendig å åpne for lovverk og offentlige tiltak
som tillater særbehandling av individer som stilles
dårligere på grunn av f. eks. kjønn, etnisitet eller
nedsatt funksjonsevne, f. eks. bruk av ulike kvoteringsordninger.
Bestemmelser om positiv særbehandling er nedfelt i
likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og i arbeidsmiljøloven, jf.
vedlegg 1 for en omtale av diskrimineringslovgivningen.
På områder hvor det har vært spesielt stor skjevhet i kjønnsrepresentasjonen, har mer omfattende
virkemidler blitt tatt i bruk for å oppnå resultatlikhet.
Lovbestemmelsen om minimum 40 prosent kjønnsrepresentasjon i offentlige eide og privateide aksje- og
allmennaksjeselskap er et eksempel på dette.
Det er i dag lovfestede forbud mot diskriminering
på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, politisk
syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell
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orientering, nedsatt funksjonsevne, alder, midlertidig
ansettelse eller deltidsansettelse. Det er en utfordring
at vernet mot diskriminering er spredt på ulike lover
og at vernet er ulikt avhengig av hva som er grunnlaget for diskrimineringen. Regjeringen har derfor satt
ned et diskrimineringslovutvalg som innen 1. juli 2009
skal fremme forslag til en samlet og mer helhetlig
diskrimineringslovgivning.
Å hindre diskriminering handler om å hindre usaklig
forskjellsbehandling. Det handler også om at storsamfunnet skal gi minoriteter samme beskyttelse som
majoritetsbefolkningen. Det er f. eks. uakseptabelt om
kvinner fratas retten til utdanning og arbeid, hindres i
å ta egne valg eller på annen måte blir undertrykket,
ut fra kulturbaserte forklaringer som ikke er forenlige
med norsk likestillingslov eller menneskerettighetene.
Likestillingsloven har et kjønnsnøytralt utgangspunkt,
men inneholder bestemmelser som setter særlig fokus
på kvinners situasjon. Det er viktig å sikre at minoritetskvinner i praksis får det samme vernet som andre
kvinner i Norge.
Et overordnet mål for denne handlingsplanen er å
fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering.
Etnisk diskriminering brukes i denne planen som
et samlebegrep for den diskriminering som særlig
innvandrere og deres barn, samer og nasjonale minoriteter opplever på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn,
jf. Ot. prp. nr. 33 (2004–2005) Om lov om forbud mot
diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv., hvor
grunnlagene omtales nærmere.
Vernet mot etnisk diskriminering er regulert i diskrimineringsloven. Straffeloven har også et strafferettslig vern
mot diskriminering på grunn av blant annet etnisitet.
Diskriminering forekommer i alle befolkningsgrupper og på alle samfunnsområder. Det er ikke bare

majoritetsbefolkningen som diskriminerer minoritetsbefolkningen. Fordommer mot andre, skepsis, fremmedfrykt, diskriminering og rasistiske handlinger/
ytringer kan finnes mellom minoritetsgrupper og
innad i minoritetsgrupper, og kan rettes mot majoritetsbefolkningen. Diskrimineringsloven og straffeloven gir et diskrimineringsvern for både majoritetsog minoritetsbefolkningen.
Regjeringen mener at alle former for rasisme, diskriminering og trakassering må forebygges. Alle har et
ansvar for å bekjempe usaklig forskjellsbehandling.
Myndighetene og majoritetsbefolkningen har likevel
et større ansvar enn andre, ettersom de har makt
til å endre samfunnsforhold som bidrar til usaklig
forskjellsbehandling.
Undersøkelser viser at personer med minoritetsbakgrunn er utsatt for diskriminering. Innsatsen i denne
planen er rettet mot å bekjempe den diskriminering
som særlig innvandrere, samer og nasjonale minoriteter utsettes for. Andre grupper, som f. eks. norskfødte
med innvandrerforeldre, adopterte eller personer med
en utenlandsfødt forelder, kan utsettes for de samme
fordommer og diskriminering som innvandrere, ofte
på grunn av sin hudfarge.
I tillegg til at innvandrere, samer og nasjonale minoriteter utsettes for negativ forskjellsbehandling på
grunn av etnisitet, hudfarge, religion mv., kan det også
forekomme forskjellsbehandling på grunn av deres
kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne mv.
Det er viktig å synliggjøre hvordan diskriminering på
ulike grunnlag kan sees i sammenheng.
Kvinner kan oppleve diskriminering på grunn av
kjønn. I tillegg kan kvinner med minoritetsbakgrunn
oppleve diskriminering på grunn av f. eks. sin opprinnelse, tro og/ eller hudfarge. Når flere faktorer virker
sammen, kan diskrimineringen minoritetskvinner
utsettes for bli særlig alvorlig. Begrepet «interseksjonalitet» fanger opp de strukturelle og dynamiske konsekvensene av denne type samspill, som forskningsmessig bør få økt oppmerksomhet. Personer med
nedsatt funksjonsevne som har minoritetsbakgrunn og
homofile med minoritetsbakgrunn, er også utsatt for
diskriminering på flere grunnlag.
Det er vanskelig å måle hvorvidt en lykkes i arbeidet

med å fremme likestilling og hindre diskriminering. I
praksis er det alltid vanskelig å skille mellom hva som er
saklig forskjellsbehandling og hva som er usaklig forskjellsbehandling. Videre er det vanskelig å måle folks
holdninger, bevissthet og kunnskaper på dette feltet.
Med en ny handlingsplan for å fremme likestilling og
hindre etnisk diskriminering, ønsker Regjeringen å
bidra til at offentlige myndigheter og arbeidsgivere
jobber aktivt for å fremme likestilling og hindre
diskriminering. Dette vil kunne bidra til å redusere
utilsiktet diskriminering. Et mål med planen er derfor
å bidra til god implementering av den nye aktivitets- og
rapporteringsplikten som trådte i kraft den 1. januar
2009 i diskrimineringsloven. Rapporteringsplikten som
håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet, vil være et viktig verktøy for å vurdere måloppnåelse, jf. vedlegg 1 om diskrimineringslovgivningen.
Videre er det et mål med planen å øke kunnskapen om
art, omfang og årsaker til diskriminering for å kunne
utvikle treffsikre tiltak.
Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk
diskriminering gir ikke et helhetlig bilde av det arbeid
som allerede er igangsatt innenfor ulike sektorer. Planen har hovedfokus på nyere initiativ som iverksettes
i planperioden 2009–2012 på sentralt nivå. Pågående
tiltak, hvorav de fleste er igangsatt i 2008, omtales
også. Departementene med underliggende etater vil
være hovedansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
i planen. I tillegg samarbeider Regjeringen med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om noen tiltak i planen,
jf. egen omtale under.
Tiltakene i planen skal bekjempe både direkte og
indirekte diskriminering. Norge har også utfordringer
knyttet til hatkriminalitet og hatefulle ytringer rettet
mot enkelte minoritetsgrupper i Norge. Selv om
politiet mottar få anmeldelser om hatkriminalitet er det
grunn til å anta at mørketallene er store.
Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk
diskriminering vil av praktiske grunner benytte begrepet minoriteter/personer med minoritetsbakgrunn som
en samlebetegnelse for både innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre, samer og nasjonale minoriteter. I tilfeller hvor beskrivelsen kun gjelder forhold som
berører én eller noen av gruppene, er dette spesifisert i
teksten, jf. omtale av definisjoner nedenfor.
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Personer med minoritetsbakgrunn
– definisjoner

(sigøynere), romanifolket (taterne) og skogfinner
nasjonale minoriteter.

Personer med minoritetsbakgrunn inndeles i denne
handlingsplanen i tre hovedgrupper:

De fleste jødene i Norge er medlemmer av de mosaiske
trossamfunnene i Oslo og Trondheim, som til sammen har
omtrent 1 100 medlemmer.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. De har på et tidspunkt innvandret til Norge.
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født
i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har
fire besteforeldre som er født i utlandet, jf. SSBs nye betegnelser i innvandrerstatistikken gjeldende fra 1. september
2008. 1

Trolig er det i dag er mellom 10 000 og 15 000 personer
som regner seg som kvener eller som personer av kvensk/
finsk ætt i Norge.

Det er 381 000 innvandrere i Norge, og 79 000 personer
norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse
to gruppene 9,7 prosent av befolkningen (Kilde: SSB 2008).

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som tilhører
romanifolket (taterene/de reisende) i Norge i dag. Det kan
være tale om noen tusen personer.

Samer:

En regner med at det finnes flere hundre personer i Norge
som identifiserer seg som skogfinner.

Urfolk i Norge med et folkerettslig krav på særlig kulturvern.
Det har vært anslått at det er mellom 50 000 og 65 000
samer i Norge.

Nasjonale minoriteter:
Etnisk, religiøs og eller språklig minoritet med langvarig
tilknytning til landet. I Norge er jøder, kvener, rom

Andre statlige handlingsplaner
Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre
etnisk diskriminering 2009–2012 er en oppfølging av
innsatsen i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering
2002–2006, hvor et av hovedmålene var å styrke det
rettslige vernet mot etnisk diskriminering. Innsatsen i
denne planen må også sees i sammenheng med handlingsplaner som er igangsatt for å fremme integrering
og inkludering av innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre, jf. blant annet Handlingsplan for
integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

1 Det vises også til at Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 1. september 2008 ikke
lenger benytter begrepet vestlig og ikke-vestlig i offisiell statistikk. Denne
todelingen av verden stemmer ikke lenger med virkeligheten. Begrepene vestlig
og ikke-vestlig er derfor erstattet med to nye landgrupperinger:
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Den tradisjonelle gruppa av rom (sigøynere) i Norge
omfatter trolig 700 personer, som i hovedsak er bosatte i
Oslo-området.

Etter norsk lovverk er det ikke lov å registrere personer på
etnisitet. Det finnes derfor ingen nøyaktige tall på antall
samer eller personer som tilhører nasjonale minoriteter i
Norge.

2007 og videreføring av denne i 2008 og 2009 samt Strategiplan for likeverdig utdanning i praksis 2004–2009.
Innsatsen i Handlingsplan for å fremme likestilling
og hindre etnisk diskriminering må også sees i sammenheng med Regjeringens innsats i forhold til samer
og nasjonale minoriteter. Det vises til Handlingsplan
for samiske språk 2009–2014 og til arbeidet med
Handlingsplan for å bedre levekårssituasjon for norske
rom, jf. vedlegg 3 for en nærmere omtale av disse
handlingsplanene.

1.	 EU/EØS – land, USA, Canada, Australia og New Zealand.
2.	 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og
Europa utenom EU/EØS.
Begrepet vestlig og ikke-vestlig benyttes i denne handlingsplanen kun når det
vises til rapporter/statistikk som ble utarbeidet før 1. september 2008.

Videre er det viktig å se planen i sammenheng med
Regjeringens innsatser for å fremme et samfunn
uten vold i nære relasjoner, jf. Handlingsplan mot
vold i nære relasjoner 2008–2011, Handlingsplan mot
tvangsekteskap 2008–2011 og Handlingsplan mot
kjønnslemlestelse 2008–2011.
Et felles mål for alle disse handlingsplanene er å
sikre like muligheter for alle uavhengig av etnisk
opprinnelse. Initiativene supplerer og overlapper til
dels hverandre. Det er derfor viktig å se alle disse
handlingsplanene i sammenheng.
Videre må innsatsen i denne planen også sees i sammenheng med Handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner 2009–2012 og arbeidet
med ny handlingsplanen for økt tilgjengelighet og universell utforming for personer med nedsatt funksjonsevne.
Begge disse planene har et diskrimineringsperspektiv og
de tydeliggjør at personer med minoritetsbakgrunn kan
være utsatt for diskriminering på flere grunnlag.
Innsatsen må også relateres til Regjeringens forbrukerpolitikk – Handlingsprogram 2008–2009. I handlingsprogrammet omtales en rekke pågående og planlagte
tiltak som vil lette forbrukernes stilling, og som også
vil motvirke diskriminering.

Ansvarlige departementer
Barne- og likestillingsdepartementet har koordinert
arbeidet med Handlingsplan for å fremme likestilling
og hindre etnisk diskriminering 2009–2012. I tillegg til
Barne- og likestillingsdepartementet er Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Finansdepartementet
(FIN), Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(FAD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD),
Justis- og politidepartementet (JD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
ansvarlige for tiltak i planen.

Samarbeidspartnere
Å skape et samfunn med null-toleranse for diskriminering er ikke en utfordring staten kan løse alene. Det
viktigste arbeidet skjer i lokalmiljøet, i barnehagen,
på skolen og på den enkelte arbeidsplass. Ettersom
arbeidsliv er et hovedinnsatsområde i planen, er de åtte
hovedorganisasjonene i arbeidslivet viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Regjeringen har inngått et samarbeid med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om den delen av handlingsplanen som omhandler arbeidslivet.2 Formålet med
samarbeidet er å støtte opp om den lokale innsatsen
mot diskriminering, slik at flest mulig arbeidsgivere og
arbeidstakere berøres og involveres, jf. kapittel 8 Arbeidsliv for en nærmere omtale av dette samarbeidet.
Regjeringen har også innledet et samarbeid med
Næringsetaten i Oslo kommune for å bekjempe utelivsdiskriminering, jf. tiltak 7.

Møter og skriftlige innspill
Barne- og likestillingsdepartementet har i forbindelse
med planarbeidet hatt møter med og /eller fått innspill
til innretning og tiltak i planen fra Kontaktutvalget
mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene,
Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sametinget,
Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og
myndighetene, en rekke frivillige organisasjoner som
jobber mot diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn, hovedorganisasjonene i arbeidslivet, Oslo
kommune, ulike aktører på boligmarkedet og forskere
på ulike fagområder.

Innsatsområder og strategiske virkemidler
Diskriminering forekommer på alle samfunnsområder,
jf. vedlegg 4 for en nærmere omtale av art og omfang
av diskriminering. I denne planen rettes innsatsen mot
arbeidsliv og offentlig tjenesteyting. I tillegg vil planen
rette innsatsen mot viktige områder for barn og unge
som skole/utdanning, boligmarkedet og tilgang til
utesteder.
Handlingsplanens overordnede formål om å fremme
likestilling og hindre diskriminering skal oppnås gjennom følgende strategiske virkemidler:
• Integrering av arbeidet for å fremme likestilling og
hindre diskriminering i det daglige løpende arbeidet
i virksomhetene (mainstreaming), og i større grad se
ulike diskrimineringsgrunnlag mer i sammenheng
• Et effektivt rettslig vern mot diskriminering og informasjon om gjeldende rettigheter, lover og regler
til ulike målgrupper
2 Hovedorganisasjonene i arbeidslivet er: Arbeidsgiverforeningen Spekter,
HSH, KS, NHO, Akademikerne, LO, Unio og YS.
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• Økt kunnskap og dokumentasjon om art, omfang og
årsaker til diskriminering
• Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid
• Aktiv rekruttering for å fremme mangfold i arbeidsliv, styrer, verv og utdanninger

Oppfølging av planen
Barne- og likestillingsdepartementet vil koordinere
arbeidet med å følge opp planen. Det vil bli nedsatt en
tverrdepartemental arbeidsgruppe som vil få ansvaret
for oppfølging av tiltakene i planen. Det vil bli utarbeidet årlige statusrapporter for oppfølgingen, som også
vil gjøres tilgjengelig på internett.
Ved planlegging og igangsetting av tiltakene, vil
ansvarlige departement vurdere nærmere hvordan
kjønnsperspektivet på best mulig måte kan ivaretas.
Det legges i planperioden opp til løpende kontakt
mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet for å
følge opp gjennomføringen av tiltakene partene skal
samarbeide om.
Frivillige organisasjoner som jobber for å bekjempe
og forebygge etnisk diskriminering vil inviteres til å
delta i en referansegruppe for oppfølging av planen.
Kontaktutvalget mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen (KIM), Sametinget og Kontaktforum
mellom nasjonale minoriteter og myndighetene vil
også være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med
oppfølging av planen.

8

Staten har særlige forpliktelser overfor samer og
nasjonale minoriteter. Ved utforming og gjennomføring
av tiltak som særlig berører samer eller nasjonale
minoriteter, skal derfor Sametinget eller Kontaktforum
mellom nasjonale minoriteter og myndighetene trekkes inn. Staten har forøvrig en plikt til å konsultere
Sametinget i saker som vil kunne påvirke samiske
interesser direkte, jf. ILO-konvensjon nr. 169 art. 6 og
Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.
Gjennomføring og omfanget av tiltakene beskrevet
i handlingsplanen, vil bli tilpasset de årlige budsjettforslagene og Stortingets behandling av disse.
Planen vil bli gjenstand for en midtveisrevidering og
en ekstern sluttevaluering. Sluttevalueringen bør ha
fokus på prosessen med oppfølgingen av planen. I tillegg vil et utvalg av de mest sentrale tiltakene i planen
bli evaluert.

2 Sentrale begreper
Nedenfor følger en omtale av sentrale begreper som
brukes i planen. Begrepene er omdiskuterte og
tillegges ulikt innhold i ulike sammenhenger.

Mangfoldsperspektiv
Et mangfoldsperspektiv kan forstås som et generelt
perspektiv som viser til en rekke kjennetegn ved
mennesket som kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell
orientering, etnisitet, religion mv. Det handler om at
mangfoldet i befolkningen må anerkjennes og vises
respekt, ved at ulike behov i befolkningen blir avspeilet i utformingen av offentlige tjenester og samfunnets
felles ordninger. Det krever også at vi utvider vår
forståelse av hva det vil si å være norsk.
Utgangspunktet for Regjeringen er at mangfoldet i
befolkningen er en ressurs og en kilde til utvikling og
fornyelse. Det er et demokratisk problem om grupper
i befolkningen i Norge ekskluderes eller er underrepresentert på sentrale samfunnsområder.
Å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet
innebærer:
• Å rekruttere ledere og ansatte slik at også underrepresenterte grupper får mulighet til å delta.
• Å sikre at alle ansatte får utnyttet sine evner og blir
rettferdig belønnet for dette, uten diskriminering av
noe slag.
Regjeringen mener at offentlige myndigheter og
tjenesteytere må integrere et mangfoldsperspektiv i
det løpende plan- og budsjettarbeidet, i utredninger,
i personalpolitikken, i opplæringsprogram og ved
organisering og utforming av tjenestetilbud.

Diskriminering som fenomen
Diskriminering er et begrep som brukes i dagligtalen,
i den politiske debatt og i samfunnsvitenskapelige
studier for å omtale ulike fenomener. Det brukes både
om handlinger, ytringer og praksiser. Diskriminering
er også et rettslig begrep som følger av menneskerettighetene og diskrimineringslovgivningens vern mot
diskriminerende handlinger.
Urettmessig forskjellsbehandling er gjerne det
man forstår med diskriminering i dagligtalen og
innenfor samfunnsvitenskapen. I arbeidslivet gir slik
urettmessig forskjellsbehandling seg gjerne utslag i
at enkeltpersoner eller grupper av individer har færre
muligheter til å realisere og ta i bruk egne ressurser
enn andre. Det skilles ofte mellom den åpenbare
og bevisste diskrimineringen hvor hensikten er å
diskriminere, og den mer utilsiktede og ubevisste
diskrimineringen som er vanskeligere å avdekke.
Diskriminering kan være motivert av fordommer og
stereotypier, dvs. at antakelser om egenskaper basert
på tilhørighet til en gruppe, ligger til grunn for hvordan
man blir behandlet fremfor ens faktiske egenskaper og
kvalifikasjoner. Det er imidlertid viktig å skille mellom
fordommer og diskriminering. Fordommer trenger ikke
å føre til diskriminerende handlinger.
Diskriminering handler imidlertid ikke bare om forskjellsbehandling. En form for diskriminering er også at
alle behandles likt, noe som kan få ulik konsekvens for
ulike grupper fordi det ikke erkjennes at alle er forskjellige og har ulike behov. Dersom for eksempel rutiner
og organisering av offentlige tjenestetilbud ikke fanger
opp eller tar hensyn til at brukerne er forskjellig når
det gjelder norskferdigheter, oppvekstforhold, kulturell
og religiøs bakgrunn, og i stedet behandler alle likt,
kan det føre til at noen får systematisk dårlige tilbud og
utbytte av tjenestene. Dette blir en form for indirekte
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diskriminering som også kan betegnes som strukturell
diskriminering.
Begrepet strukturell diskriminering brukes ofte synonymt med begrep som institusjonell diskriminering
eller systemisk diskriminering. Her kommer diskrimineringen til uttrykk gjennom administrativ praksis,
organisasjonsformer og strukturer som fungerer som
barrierer mot likestilling. Strukturell diskriminering er
som oftest skjult og utilsiktet. Denne diskrimineringsformen kjennetegnes ved at mange kan ha problemer
med å se at det faktisk er diskriminering.

Det rettslige diskrimineringsbegrepet
Det rettslige diskrimineringsbegrepet kan ha noe ulikt
innhold etter de ulike menneskerettskonvensjonene
Norge er forpliktet av, og de ulike lovene i Norge som
gir et vern mot diskriminering.
Diskrimineringsloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf.
vedlegg 1.
Det er viktig å være klar over at det som gjerne
omtales som diskriminering i dagligtalen ofte ikke vil
regnes som diskriminering i lovens forstand.

Diskrimineringsloven § 4 Forbud mot diskriminering
Med direkte diskriminering menes at en handling eller
unnlatelse har som formål eller virkning at personer på
grunn av etnisitet, religion mv. blir behandlet dårligere
enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i tilsvarende situasjon.
Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis,
handling eller unnlatelse som fører til at personer
på grunn av etnisitet, religion mv. blir stilt særlig
ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte
diskriminering i arbeidslivet, menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis,
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handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en
arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn
andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av
etnisitet, religion mv.

Rasisme
Rasisme er ikke et juridisk begrep som benyttes i
diskrimineringsloven. Begrepet er først og fremst anvendt i dagligtale og i den offentlige debatt. Debatten
om rasisme synliggjør at det ikke finnes en allmenngyldig forståelse av rasisme og at rasismebegrepet
ikke er statisk. Det er også stor uenighet innen de
vitenskapelige miljøer om bruken av rasismebegrepet.
Det kan grovt skilles mellom to ulike forståelser av
rasisme som gjør seg gjeldende i debatten i dag:
1. En avgrenset forståelse der rasisme blir forstått
som ideen om at det finnes ulike raser eller etniske
grupper som har ulike egenskaper, og at disse
ulikhetene legitimerer negativ forskjellsbehandling.
Dette er en begrunnelse og rettferdiggjøring av
negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller
grupper med utgangspunkt i deres rase, hudfarge,
nasjonalitet, etnisitet, religion, kultur. Denne formen
for rasisme er gjerne basert på forakt og fordommer
for annerledeshet.3
2. En videre forståelse av rasisme der det settes likhetstegn mellom rasisme og etnisk diskriminering,
uavhengig av hvilket motiv som ligger til grunn for
handlingen, praksisen eller ytringen.

3 Det vises til Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2002–2006 for en
nærmere drøfting av rasebegrepet. Rasebegrepet er tatt ut av straffeloven og
brukes heller ikke i diskrimineringsloven, med unntak av i FNs rasediskrimineringskonvensjon som er inkorporert i diskrimineringsloven. FNs rasediskrimineringskonvensjon avviser imidlertid enhver teori om overlegenhet basert på
forskjeller mellom raser.

3 Samordning og integrering av et
likestillingsperspektiv
Mål:
Se ulike diskrimineringsgrunnlag mer i
sammenheng
Regjeringen valgte i 2007 å samle ansvaret for å
koordinere arbeidet for å fremme likestilling og
hindre diskriminering på ulike grunnlag i Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). Barne- og likestillingsdepartementet forvalter i dag likestillingsloven,
diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og arbeidsmiljølovens kapittel 13 om
likebehandling.4 Å samle forvaltningen av disse lovene
i ett departement, er et ledd i en langsiktig innsats
for å styrke arbeidet mot diskriminering, blant annet
ved å kunne se ulike diskrimineringsgrunnlag mer i
sammenheng. Det vises også til Diskrimineringslovutvalget som skal legge frem forslag til en samlet og mer
helhetlig diskrimineringslovgivning innen 1. juli 2009.
Barne- og likestillingsdepartementet har en pådriverrolle i forhold til å integrere arbeidet for å fremme
et likestillingsperspektiv på alle politikkområder og
forvaltningsnivå. Alle departementer har imidlertid
ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering på ulike grunnlag innenfor egen fagsektor, jf.
sektoransvarsprinsippet.
Arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering kan ikke basere seg på enkeltstående prosjekt
som legges ned ved prosjektets slutt. Arbeidet må integreres i det løpende daglige arbeidet i sektorene. For
4 Det er i dag lovfestede forbud mot diskriminering på grunn av kjønn,
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn,
politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, nedsatt
funksjonsevne, alder, midlertidig ansettelse eller deltidsansettelse.

å lykkes med dette er det viktig å sikre god forankring
av arbeidet i ledelsen i den enkelte virksomhet.
Barne- og likestillingsdepartementet vil i planperioden
styrke arbeidet med å se de ulike diskrimineringsgrunnlag mer i sammenheng, både gjennom organiseringen av arbeidet internt i departementet, men
også i rollen som koordinerende departement for alle
diskrimineringsgrunnlag.
Barne- og likestillingsdepartementet vil i 2009 starte
opp et utviklingsprogram for mellomledere som blant
annet skal bidra til å gi mellomledere motivasjon og
kompetanse i rollen som personalleder i et mangfoldsperspektiv (kjønn, seksuell orientering, alder,
funksjonsevne, etnisitet, religion mv.) og i forhold til
å rekruttere og beholde medarbeidere. Plattform for
ledelse i staten utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2008 danner viktige føringer for dette
programmet.
De nye aktivitets- og rapporteringspliktene som trådte
i kraft fra 1. januar 2009 i diskrimineringsloven og i ny
diskriminerings- og tilgjengelighetslov etter mønster
av tilsvarende plikt i likestillingsloven, er viktige verktøy i forhold til Barne- og likestillingsdepartementets
pådriveransvar overfor andre departementer.
Utredningsinstruksen er et viktig virkemiddel for
å styrke integreringen av arbeidet for å fremme
likestilling i alt statlig utredningsarbeid. I henhold til
utredningsinstruksen skal alle statlige instanser utrede
blant annet likestillingsmessige konsekvenser av sine
forslag og forholdet til menneskerettighetene der det
er særskilt relevant. Barne- og likestillingsdepartemen-
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tet forvalter i dag veiledere til utredningsinstruksen i
forhold til kjønn og i forhold til innvandrere, samer og
nasjonale minoriteter. Det er behov for å gjøre disse
veilederne bedre kjent blant ansatte i staten som driver
med utredningsarbeid. I tillegg er det behov for en
veileder som også dekker grunnlaget funksjonsevne.
I rollen som koordinerende departement er det viktig
at Barne- og likestillingsdepartementet bidrar til å
fremme åpen dialog og samarbeid med minoritetsorganisasjonene, tros- og livssynssamfunnene og frivillige
organisasjoner i arbeidet for å fremme likestilling og
hindre diskriminering. Allerede etablerte møteplasser
for kontakt og dialog bør benyttes i større grad enn
hva tilfelle er i dag.

Igangsatte tiltak
Regionale sentre for likestilling og mangfold
For å støtte det regionale likestillingsarbeidet har
Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet i 2008 bidratt til å finansiere
opprettelsen av tre regionale sentre for likestilling og
mangfold. Støtten videreføres i 2009. De regionale
sentrene for likestilling og mangfold skal i 2009 ha
en informasjons- og pådriverrolle i de regionene de
dekker: Troms, Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Agder. De skal blant annet gjøre offentlige
aktører oppmerksomme på sitt ansvar når det gjelder
aktivitets- og rapporteringspliktene i likestillingsloven,
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Videreføring av dialogen med representanter for
minoritetsorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn
Barne- og likestillingsdepartementet vil videreføre
dialogen og kontakten med representanter for minoritetsorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn i saker
som berører Barne- og likestillingsdepartementets
fagområde. Både verdi- og livssynsspørsmål og
spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering på
ulike grunnlag vil være blant aktuelle saker å drøfte
nærmere.
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Nye tiltak
1 Opplæring av departementsansatte i
internasjonale konvensjoner, diskrimineringslovgivning og utredningsintruksen
Barne- og likestillingsdepartementet vil arrangere kurs for
saksbehandlere i departementer i forhold til arbeidet med
å fremme likestilling og hindre diskriminering på ulike
grunnlag. Aktuelle tema vil være internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av på dette feltet, diskrimineringslovgivningen med nye aktivitets- og rapporteringsplikter
og utredningsinstruksen med veiledere. Det vil også være
aktuelt å gi opplæring i hvordan departementene skal følge
opp underliggende etater i forhold til aktivitets- og rapporteringspliktene.
Gjennomføring: 2010–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

2 En felles veileder til utredningsinstruksen
på ulike grunnlag
For å sikre god informasjon om hvordan likestillingsperspektivet på ulike grunnlag bør integreres i statlig
utredningsarbeid, vil Barne- og likestillingsdepartementet
revidere innholdet i gjeldende veiledere og utarbeide en
felles veileder på ulike grunnlag.
Gjennomføring: 2010
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

4 Det rettslige vernet mot
diskriminering
Mål:
Øke kompetansen om diskrimineringslovgivningen
Et rettslig vern mot diskriminering er nødvendig, men
ikke tilstrekkelig for å sikre alle like rettigheter og
muligheter til å delta i samfunnet. I tillegg til et tydelig
regelverk er det viktig å sikre en effektiv håndheving
av regelverket. En effektiv håndheving forutsetter at
lovgivningen er allmenn kjent og at folk har kjennskap
til og tillit til de instanser som skal håndheve regelverket. Det er viktig at personer som opplever diskriminering faktisk fremmer en klage slik at innsatsen kan
målrettes ytterligere.
Tilgang til et effektivt rettshjelpstilbud er en forutsetning for et effektivt diskrimineringsvern på alle
diskrimineringsgrunnlag. Regjeringen er opptatt av å
styrke rettssikkerheten til folk flest, spesielt for de aller fattigste og de med særskilte rettshjelpsbehov. Den
offentlige rettshjelpsordningen skal bidra til å sikre
likhet for loven. Det er viktig med et godt tilbud om juridisk bistand til den som ikke enkelt kan skaffe dette
selv. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeides det
med en stortingsmelding hvor rettshjelpsordningen
gjennomgås. Det tas sikte på å fremme meldingen i
løpet av våren 2009. Meldingen vil omhandle viktige
spørsmål knyttet til kvaliteten på de ytelser som tilbys
gjennom ordningen, som hvordan retthjelpsordningen
skal organiseres og finansieres. Regjeringen har som
målsetting at terskelen for å be om rettshjelp skal senkes, og at juridiske problemer skal løses tidlig. Ønsket
om at større deler av befolkningen skal kunne gjøre
bruk av ordningen står også sentralt.

I tillegg til effektiv lovgivning er det behov for aktive
tiltak som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Offentlige myndigheter, offentlige og private
arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner har
derfor fått en lovpålagt plikt til å fremme likestilling
og hindre diskriminering, jf. vedlegg 1. Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever
diskrimineringsloven og den nye aktivitets- og rapporteringsplikten.
Likestillings- og diskrimineringsombudet ble i budsjettet for 2009 styrket med 9 mill. kroner som følge av at
de skal håndheve den nye diskriminerings- og tilgjenglighetsloven (nedsatt funksjonsevne) og den nye aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven.
Likestillings- og diskrimineringsombudets virke omfatter også samer og nasjonale minoriteter som mener
seg diskriminert på grunn av etnisitet. Hittil har det
vært få klage- og veiledningssaker på dette grunnlaget
fra andre enn personer med innvandrerbakgrunn.
Regjeringen legger vekt på å styrke arbeidet mot diskriminering av samer og diskriminering i det samiske
samfunnet. Som ledd i oppfølgingen av St. meld. nr. 28
(2007–2008) Samepolitikken, vil Regjeringen ta initiativ
til at Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviteres til en felles satsing mot diskriminering i det samiske samfunnet.
Ombudet har hatt møter med de nasjonale minoritetene om deres situasjon generelt. Taternes Landsforening og ombudet har hatt møter om diskriminering
av romani/tatere på campingplasser. Regjeringen
ønsker å videreutvikle dialogen med de nasjonale
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minoritetene om prioriteringer og utforming av tiltak
som berører dem.
Det er en utfordring at vernet mot diskriminering på
grunnlag av personlige egenskaper eller oppfatninger
i dag er spredt på ulike lover. Diskrimineringsvernet
er også ulikt avhengig av hva som er grunnlaget for
diskrimineringen og hvilket samfunnsområde det
gjelder. Det er et mål å få en mer helhetlig lovgiving
mot diskriminering på ulike grunnlag. Dette vil kunne
bidra til å synliggjøre hvordan diskriminering på ulike
grunnlag kan sees i sammenheng, jf. vedlegg 1 for en
omtale av diskrimineringslovgivningen.

Diskrimineringslovutvalget
Det ble i statsråd 1. juni 2007 oppnevnt et diskrimineringslovutvalg som skal legge fram forslag til en
samlet og mer helhetlig diskrimineringslovgivning.
Utvalget skal ifølge mandatet utrede:
• En samlet lov mot diskriminering, inkludert spørsmålet om eventuelle nye grupper bør omfattes av
lovens diskrimineringsvern.
• Bortfall av unntakene for religiøse trossamfunn fra
forbudene mot diskriminering på grunn av kjønn
eller homofil samlivsform i likestillingsloven og
arbeidsmiljøloven.
• Ratifikasjon og inkorporering av Den europeiske
menneskerettskonvensjon tilleggsprotokoll nr. 12
om diskriminering.5
• Grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering, med mindre en grunnlovskommisjon oppnevnt
av Stortinget får i oppdrag å utrede dette.
Utvalget drøfter også andre spørsmål av særlig
relevans for denne handlingsplanen. Dette gjelder
f. eks spørsmål om arbeidsgivers aktivitetsplikt bør
utformes etter mønster av andre lovers internkontrollreguleringer, spørsmål knyttet til ombudets sanksjonsmuligheter og spørsmål knyttet til situasjoner der
personer utsettes for diskriminering på flere grunnlag,
jf. utvalgets hjemmesider: http://www.regjeringen.no/
nb/dep/bld/kampanjer/diskrimineringslovutvalget.
html?id=476264

5
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Jf. omtale i vedlegg 2 Internasjonale rammeverk og forpliktelser.

Utvalget har frist for å legge frem sin innstilling innen
1. juli 2009. Utvalget leverte sin delinnstilling om
unntakene for trossamfunn 11. januar 2008, se NOU
2008:1.

Nye tiltak
3 En helhetlig diskrimineringslovgivning
På bakgrunn av diskrimineringslovutvalgets innstilling tar Regjeringen i løpet av planperioden sikte på å fremme et forslag
til en mer samlet og helhetlig diskrimineringslovgivning.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

4 Strategi for informasjon og implementering av
nye aktivitets- og rapporteringsplikter
Barne- og likestillingsdepartementet vil utvikle og følge
opp en strategi for å sikre en god implementering av de
nye aktivitets- og rapporteringspliktene. Departementet
vil samarbeide med blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, de regionale sentrene for mangfold og
likestilling, hovedorganisasjonene i arbeidslivet m.fl. for å
følge opp aktivitets- og rapporteringsplikten etter likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven.
Barne- og likestillingsdepartementet skal sørge for at det
utarbeides informasjonsmateriell og at informasjon om de
nye aktivitets- og rapporteringspliktene spres til aktører
som er omfattet av pliktene.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
Se også tiltak:
24 Veileder til aktivitets- og rapporteringsplikten
28 Kurs i diskrimineringsjuss.

5 Informasjon om straffeloven og
straffesystemet
Påtalemyndigheten mottar svært få anmeldelser og klager
i forhold til diskrimineringsbestemmelsene i straffeloven.
Dersom det forholder seg slik at visse grupper av befolkningen har en høy terskel for å benytte de lovfastsatte
rettighetene til å anmelde straffbare forhold og klage over
påtaleavgjørelser, er saklig informasjon og dialog om rettighetene og konsekvensene av å benytte disse i praksis en
farbar vei for å bygge ned barrierene.
Justisdepartementet vil derfor utarbeide informasjonsmateriale til aktuelle grupper i befolkningen om:
• Adgangen til å anmelde tilfeller av straffbar rasisme og
diskriminering.
• Muligheten til å fremme administrativ klage til overordnet politimyndighet over diskriminerende praksis i
politiet.
• Adgangen til å klage til overordnet påtalemyndighet
dersom en ikke er tilfreds med politiets eller statsadvokatens behandling av en anmeldelse.
• Hovedpunkter i det norske strafferettssystemet, herunder om påtalemyndighetens og domstolenes roller,
og om kravene til bevis for å reise tiltale og for å avsi
fellende dom i straffesaker.
Innvandrerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner
på området bør trekkes aktivt inn i abeidet. Ovennevnte
tiltak bør evalueres for å avklare om de har hatt noen effekt
på anmeldelser/ klager.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Diskriminering ved utesteder
Regjeringen ønsker å styrke innsatsen mot diskriminering
ved utesteder, som særlig rammer unge med minoritetsbakgrunn. Det er politiet som i dag har ansvaret for
opplæring og godkjenning av dørvakter. Opplæringen
fokuserer blant annet på etikk og på diskriminering. I tillegg
til forebyggende opplæringstiltak, ønsker Regjeringen også
å styrke kontrollen med utestedene.

Nye tiltak
6 Kommunenes rolle som kontrollinstans ved
diskriminering på skjenkesteder
Skjenking av alkoholholdig drikke kan bare skje på grunnlag av bevilling, jf. alkoholloven § 1-4a. En bevilling kan
inndras under gitte forutsetninger, herunder dersom det
ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner
som nevnt i straffeloven § 349a, herunder blant annet
etnisitet.
Helse- og omsorgsdepartementet har i St.prp. nr. 1
(2008–2009) bevilget 6 mill. kroner til arbeidet med å
styrke kvaliteten med kommunenes kontroll med salgs- og
skjenkebevillinger. Helse- og omsorgsdepartementet vil
vurdere om alkoholloven § 1-8, tredje ledd bør tas med som
en del av arbeidet med å styrke kvaliteten på kontrollen.
Det skal imidlertid bemerkes at kommunene har stor frihet
til å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk, og at det av
den grunn vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hvorvidt en eventuell overtredelse av lovgivningen skal føre
til inndragelse av bevilling.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

7 Samarbeidsprosjekt med Næringsetaten i Oslo
kommune om utestedsdiskriminering
Barne- og likestillingsdepartementet vil høsten 2009
planlegge og utforme et samarbeidsprosjekt med Næringsetaten i Oslo kommune for å styrke kontrollen med at utesteder overholder forbudet mot diskriminering. Erfaringer
fra prosjektet skal spres til andre kommuner.
Gjennomføring: 2009–2010
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
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5 Dokumentasjon og kunnskapsutvikling
Mål:
Øke kunnskapen om art, omfang og
årsaker til diskriminering
Det er nødvendig å øke kunnskapen om art, omfang
og årsaker til diskriminering for å kunne utvikle mer
treffsikre tiltak.
Å måle art, omfang og årsaker til diskriminering er
imidlertid vanskelig. Ingen kan gi et presist anslag
over diskrimineringens omfang i Norge. Dels fordi
det finnes ulike tilnærminger til diskriminering som
begrep, og dels fordi diskriminering ofte er indirekte
og vanskelig å avdekke.
I mange sammenhenger vil det være vanskelig å
trekke et klart skille mellom ulikhet som skyldes
rettmessig behandling og ulikhet som skyldes urettmessig behandling.
Det er gode data i Norge om levekårssituasjonen til
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Forskjeller i levekår mellom ulike grupper er imidlertid
ikke et bevis på at diskriminering skjer. Å telle antall avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet/
nemnda vil heller ikke gi en tilstrekkelig beskrivelse av
omfanget av diskriminering, ettersom terskelen for å
fremme en klage på diskriminering til Likestillings- og
diskrimineringsombudet synes å være høy.
Spørreundersøkelser om opplevd diskriminering sier
heller ikke noe om hvor mange av de subjektive opplevelsene som faktisk er diskriminering. Det er videre
vanskelig å angi risikopopulasjonen for etnisk diskriminering, ettersom det ikke finnes individdata om
samer og nasjonale minoriteter. Registrering av etnisk
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og religiøs tilhørighet er sensitive personopplysninger.
Av historiske årsaker er det også sterk skepsis blant
enkelte minoritetsgrupper til slik registrering.
Det er behov for å ta i bruk ulike metoder og datakilder for å belyse diskrimineringens art og omfang
(Craig, 2006, Olli og Kofod Olsen (red.) 2006, Rogstad,
2002, 2006 og Tronstad, 2008 ).6 I dag er innsamling
av denne type data spredt på ulike departementer,
forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det er
behov for mer helhetlig og systematisk innhenting og
sammenstilling av kunnskap både om art og omfang
av diskriminering på ulike samfunnsområder og om
årsakene til slik diskriminering.
Det er også behov for å øke kunnskapen om de tilfeller
der enkeltpersoner utsettes for diskriminering på flere
grunnlag. Videre er det behov for å øke kunnskapen
og innsatsen i forhold til diskriminering og manglende
likestilling innad i minoritetsmiljøene, og særlig den
som rammer jenter og kvinner. Det er også behov
for økt kunnskap om den diskriminering minoriteter
opplever på grunn av religion.

6 Ronald Craig, 2006: Systemic Discrimination in Employment and the Promotion
of Ethnic Equality. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006.
Eero Olli, og Birgittwe Kofod Olsen (red.) (2006): Common measures for
Discrimination II Recommendations for Improving the Measurement of
Discrimination. The Norwegian Equality and Antidiscrimination Ombud and
Danish Institute of Human Rights.
Jon Rogstad, 2002: Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode, Sosiologisk
tidsskrift: 10 (1): 3-26
Jon Rogstad, 2006: Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge, ISF rapport 2006: 010
Kristian Tronstad, 2008: Opplevd diskriminering, SSB rapport 2008/5 Levekår blant
innvandrere i Norge 2005/2006.

Igangsatte tiltak
Forskningsprosjekt om familieforhold og kjønnslikestilling blant innvandrere
FAFO gjennomfører på oppdrag fra Barne- og
likestillingsdepartementet et forskningsprosjekt om
familieforhold og kjønnslikestilling blant innvandrere.
Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap
om familieatferd og kjønnslikestilling blant annet
for å kunne utforme offentlige tilbud til å møte
innvandrerfamilienes behov, og å få kunnskap om
innvandrermenns syn på maskulinitet og kjønnsroller
for å målrette likestillingspolitikken. Undersøkelsen
skal etter planen være ferdig i mai 2009.

Registrering av hatkriminalitet
Politiet satte i november 2006 i drift en funksjon for
å merke anmeldelser som gjelder lovbrudd motivert
av hat og fordommer på grunnlag av rase/etnisitet,
religion og seksuell legning i straffesakssystemene
BL/ STRASAK/ PAL. Merking aktiveres av politiets
personell når det ut fra saksbehandlers skjønn er
grunn til å tro at det straffbare er hatmotivert. Det er
imidlertid en rekke problemstillinger knyttet til registrering av et lovbrudds motiv som kommer i tillegg til
mer allmenne utfordringer knyttet til registrering av
kriminalitet, som mørketall og lignende.
Politidirektoratet har, sammen med Oslo politidistrikt,
i 2008 gjennomført et prosjekt for å beskrive politiregistrert hatmotivert kriminalitet i 2007, som er det
første hele statistikkår hvor denne funksjonaliteten har
vært i drift. Prosjektet ble avsluttet høsten 2008. Prosjektet har evaluert hvordan merkingsfunksjonaliteten
fungerer og har foreslått kvalitetshevende tiltak for å
sikre en bedre merking.

Nye tiltak
8 Et forum for likestillingsdata
Barne- og likestillingsdepartementet vil ta initiativ til å
opprette et forum for likestillingsdata mellom databrukere
(utvalgte departementer med underliggende etater og
Likestillings- og diskrimineringsombudet) og dataprodusenter (Statistisk sentralbyrå, forskningsinstitusjoner). Dette
vil være et ledd i innsatsen for å få en mer helhetlig og systematisk tilnærming til innhenting av data som kan belyse
likestilling og diskriminering på ulike grunnlag.

Hvilke type data som er gode indikatorer på likestilling og
diskriminering vil være en sentral oppgave for forumet å
vurdere nærmere. I forslag til mandat til forumet inngår
følgende momenter:

•
•
•
•
•

Å synliggjøre bedre hvilke statistiske data som allerede
finnes på ulike grunnlag som kan være indikatorer på
likestilling og eventuelt diskriminering, og utnytte
eksisterende data bedre.
Å vurdere nærmere mulighetene for å integrere spørsmål
om likestilling og diskriminering på ulike grunnlag i
eksisterende statistikkproduksjon.
Å vurdere nærmere hvordan de ulike diskrimineringsgrunnlag kan sees mer i sammenheng.
Å vurdere nærmere hvilke data man trenger i tillegg,
også i forhold til den dataproduksjon som skjer innenfor
EU/Eurostat.
Å vurdere nærmere hvordan virksomheter som ønsker
det kan få ut informasjon om andel innvandrere ansatt i
virksomheten.

Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

9 Situasjonstesting
Barne- og likestillingsdepartementet har i 2008 gitt midler
til Institutt for samfunnsforskning (ISF) for å gjennomføre
en pilotstudie vedrørende bruk av situasjonstesting som
metode for å måle diskriminering.7 Situasjonstesting er en
metode utviklet av International Labour Office (ILO). I pilotundersøkelsen har ISF utformet et undersøkelsesopplegg
for bruk av situasjonstesting i Norge etter ILO metoden. I
tillegg har ISF søkt å videreutvikle metoden på en måte som
innebærer at bruk av metoden er innenfor etisk akseptable
standarder. Forslag til prosjekt har vært behandlet i den
Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap
og Humaniora (NESH). ISF tar sikte på å starte opp et
prosjekt i 2009 med situasjonstesting på arbeidsmarkedet
i Norge. Et kjønnsperspektiv skal ivaretas i studien. Med
erfaringene fra dette prosjektet vil Regjeringen vurdere
nærmere om slike situasjonstester bør benyttes på andre
samfunnsområder.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
7 Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen (2009) Fra symptom til årsak –
Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studier av
diskriminering
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10 En kunnskapsoppsummering av forskning
om diskriminering mot barn og unge

13 En kartlegging av antall kvener i Norge og
geografisk fordeling.

Barn og unge er i en fase i livet der identiteten skapes og
utvikles. De er derfor en sårbar gruppe når det gjelder opplevd diskriminering. Det er behov for en kunnskapsinnhenting for å kartlegge nærmere hva barn og unge opplever
som diskriminerende og hvem som opptrer med/utfører
diskriminerende holdninger/handlinger. Et kjønnsperspektiv skal ivaretas i studien. Som et første tiltak vil Regjeringen
derfor igangsette en sammenfatning av forskning om
diskriminering mot barn og unge.

I forbindelse med Norges gjennomføring av Europarådets
rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter,
har Europarådet i sin merknad etterlyst et bedre datagrunnlag for å kunne vurdere situasjonen og levekårene til de
nasjonale minoritetene i Norge. De nasjonale minoritetene
har uttrykt stor skepsis til alle former for kartlegging knyttet
til etnisitet. Et unntak er imidlertid kvenene som har uttrykt
et ønske om en kartlegging av antall kvener i Norge. Dette
ønsket følges opp i samarbeid med Norges Forskningsråd,
Universitetet i Tromsø og representanter for kvenene. Det
tas sikte på å få utarbeidet en oversikt over antall kvener og
geografisk fordeling.

Gjennomføring: 2010
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

11 Utredning om likestilling for jenter og
kvinner i innvandrermiljøer
Barne- og likestillingsdepartementet har startet et arbeid
for å identifisere hvordan myndighetene kan bidra til, og
hvilke virkemidler myndigheter har for å sørge for, at alle
jenter og kvinner i Norge får de samme muligheter til å
nyte godt av norsk likestillings- og velferdspolitikk. Dette
inkluderer hvordan undertrykkende praksiser innenfor
innvandrermiljøer påvirker kvinners muligheter, og hvordan
norske myndigheter kan bidra til å ivareta deres rettigheter.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

12 Kartlegging av hvordan samepolitikken
ivaretas på lokalt og regionalt nivå
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har inngått et samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og Sametinget
for å kartlegge hvordan samepolitikken ivaretas på lokalt og
regionalt nivå, blant annet ved å se på hvordan kommuner
og fylkeskommuner innarbeider hensynet til den samiske
befolkning i sine plandokumenter og i sitt tjenestetilbud.
Det vil være aktuelt å se på kommuner både i og utenfor
forvaltningsområdet for samisk språk. Det vil senere også
være aktuelt å få en oversikt over kommunenes arbeid
overfor nasjonale minoriteter.
Gjennomføring: 2009–2013
Ansvarlig: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
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Gjennomføring: 2009–2011
Ansvarlig: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

14 Forsknings- og utviklingstiltak om etnisk
diskriminering
Barne- og likestillingsdepartementet vil igangsette forsknings- og utviklingstiltak for å øke kunnskapen om art,
omfang og årsaker til etnisk diskriminering.
Gjennomføring: 2009–2010
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
Se også følgende tiltak i denne planen:
16 En kartlegging av boforhold og bosetting for rom
19 Utvalgsundersøkelse til elevundersøkelsen
26 Holdnings- og erfaringsundersøkelse blant arbeidsgivere og
tillitsvalgte
27 Kartlegging av andel innvandrere sysselsatt i statlig, kommunal og privat sektor
30 Medarbeiderundersøkelser i staten
31 Medarbeiderundersøkelser i kommuner
34 Kartlegge bruk av tolk i tenesteytingen
37 Ny nasjonal innbyggerundersøkelse
38 Brukerundersøkelser i kommuner
Videre vises det til tiltak i handlingsplanen Bedre livskvalitet
for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009–2012:
Tiltak 3 Forskning om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i
innvandrerbefolkningen
Tiltak 5 Kartlegging av levekår for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner i samebefolkningen

6 Boligmarked
Mål:
Alle skal ha de samme rettigheter, plikter
og muligheter på boligmarkedet, uansett
etnisk bakgrunn
Regjeringens mål i boligpolitikken er at alle skal kunne
bo godt og trygt. En del minoriteter møter spesielle
utfordringer på boligmarkedet på grunn av språkproblemer og begrensede kunnskaper om hvordan de
norske boligmarkedene fungerer. I tillegg opplever
mange minoriteter å bli nektet leie eller kjøp av bolig
på grunn av sin minoritetsbakgrunn, jf. SSB rapport
2008/5 og NIBR rapport 2009:2.8
For å motvirke etnisk diskriminering satses det på
tiltak innenfor de økonomiske og juridiske rammeverkene. I tillegg er informasjon og kompetanseoppbygging blant sentrale aktører i boligsektoren sentralt.
Husbanken forvalter de økonomiske virkemidlene og
er et kompetansesenter innen boligsektoren. Personer
med minoritetsbakgrunn er prioriterte målgrupper for
flere av Husbankens behovsprøvde låne- og tilskuddsordninger.
Boliglovene og tilknyttede relevante lover utgjør det
juridiske rammeverket innenfor boligsektoren, jf.
vedlegg 1 for omtale av vernet mot diskriminering i
boliglovene.

Regjeringen støtter inititativet fra Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) for å bekjempe diskriminering
ved salg av bolig. NEF vedtok på sitt landsmøte våren
2008 at NEF-medlemmer skal rådgi selgere til å akseptere bud uavhengig av rase, religion, kjønn, seksuell
legning, nasjonalitet eller andre utenforliggende hensyn. I de tilfeller der det åpenbart går fram at selger
ikke vil selge til høystbydende pga. diskriminering,
skal medlemmene si opp oppdraget med selger. Dette
er nå nedfelt i NEFs etiske regler (NEF-Info Nr. 11 –
2008).

Igangsatte tiltak
Informasjonsbrosjyrer om husleieloven
Kommunal- og regionaldepartement har i 2008 utarbeidet lettleste og lett tilgjengelige informasjonsbrosjyrer
på utvalgte områder av husleieloven, herunder blant
annet en brosjyre om diskriminering på leiemarkedet.
Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Formålet med
brosjyrene er å øke kunnskapen om ulike sider ved
leieforhold, slik at alle som leier og leier ut skal kjenne
sine rettigheter og plikter. Brosjyrene distribueres
via internett på www.husleie.dep.no, og eksemplarer
av brosjyrene er sendt ut til blant annet kommuner,
forbrukerkontorer, Huseiernes Landsforbund, Leieboerorganisasjoner og Husleietvistutvalget.

8 Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge
2005/2006, SSB rapport 2008/5.
Susanne Søholt og Kim Astrup Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i
leiemarkedet. NIBR-rapport 2009:2

19

Nye tiltak
15 Oppfølging av undersøkelse om
diskriminering i leiemarkedet
Ikke-diskrimineringsbestemmelser er tatt inn i husleieloven. Det er viktig å få avklart og overvåke i hvilken grad
bestemmelsene overholdes. Norsk institutt for by- og
regionsforskning (NIBR) har gjennomført en undersøkelse
for å få mer kunnskap om art og omfang av diskriminering i
leiesektoren, jf. vedlegg 4 for en nærmere omtale av rapporten Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
(Søholt og Astrup, NIBR-rapport 2009:2)
Kommunal- og regionaldepartementet vil følge opp undersøkelsen ved å be Husbanken legge vekt på at det innenfor
boligtilskuddet til utleieboliger gis tilskudd til anskaffelser
av et variert spekter av boligtyper og -størrelser. Regjeringen
har styrket tilskuddet til utleieboliger kraftig og i 2009 vil
det legges til rette for 3 000 nye utleieboliger. Kommunalog regionaldepartementet vil videre be Husbanken satse
på kompetansehevende tiltak og informasjon overfor
utleiere for å avkrefte myter om utleie til personer med
minoritetsbakgrunn, i tillegg er det viktig at denne sektoren
av boligmarkedet jevnlig overvåkes gjennom tilsvarende
undersøkelser.
Gjennomføring: 2009– 2010
Ansvarlig: Kommunal- og regionaldepartementet

20

16 En kartlegging av boforhold
og bosetting for rom
Husbanken skal på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennomføre en kartlegging av rom med
hensyn til boforhold og bosetting. Per i dag er det lite
kunnskap om rom og bosetting, herunder opprettholdelse
av boforhold. Det er lite kunnskap om romfamilier og deres
ønsker om å etablere seg i egen eller leid bolig. Videre er
kunnskapen om deres inntektsforhold lav.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kommunal- og regionaldepartementet

7 Barnehage, Skole og Utdanning
Mål:
• Bidra til et inkluderende læringsmiljø i
barnehager og skoler fritt for rasisme,
diskriminering, mobbing og vold.
• Bidra til et utdanningssystem som
speiler mangfoldet i befolkningen
Arbeidet med å motvirke problematferd, rasistiske og
diskriminerende holdninger skal være en del av all
virksomhet i barnehagene, i skolene og i lærebedriftene, og være en del av den ordinære virksomheten.
Dette er nedfelt i rammeplaner for barnehagen og i
læreplanverket. De nye formålsparagrafene for barnehagen og opplæringen presiserer også at alle former
for diskriminering skal motarbeides.
I barnehagelovens § 2 om barnehagens innhold står
det at omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen
skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig
utvikling. Retten til et godt læringsmiljø for elever
i skolen er hjemlet i kapittel 9 a i opplæringsloven.
Menneskeverd, rasisme og diskriminering er tema i
læreplaner i flere enkeltfag. Opplæringen skal fremme
kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt, identitet, respekt og toleranse.
Innsatsen i Handlingsplan for å fremme likestilling og
hindre etnisk diskriminering må sees i sammenheng
med Strategiplan for likeverdig opplæring i praksis
2007–2009 (Kunnskapsdepartementet). Det vises til
denne for en nærmere omtale av tiltakene som inngår
der. Innsatsen i denne planen vil særlig rettes mot å
fremme et inkluderende læringsmiljø for alle i barnehager, skoler og voksenopplæring.

Det er sentralt at vi har et utdanningssystem som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. I en flerkulturell
barnehage og skole skal personalet se på det kulturelle
og språklige mangfoldet som en normaltilstand og en
ressurs. Det er også viktig at personalets bakgrunn
gjenspeiler dette språklige og kulturelle mangfoldet.

Status for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til utdanningssektoren:

•
•
•
•

Av de som gikk på utdanninger som førte til lærerkompetanse i 2007 hadde 5 prosent innvandrerbakgrunn.9
Blant førskolelærere med jobb i barnehage i 2007
hadde 3,8 prosent innvandrerbakgrunn.
Blant ansatte i undervisning i kommunale grunnskoler i 2007 (alle arbeidsforhold), hadde 3,4 prosent
innvandrerbakgrunn.10
Blant ansatte i undervisning i fylkeskommunal
videregående opplæring i 2007 (alle arbeidsforhold),
hadde 4,6 prosent innvandrerbakgrunn.11

(Kilde SSB)

9 Dette omfatter almennlærerutdanning, førskolelærer, fagskolelærerutdanning, master lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Innvandrerbakgrunn defineres her som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. De
med svensk og dansk bakgrunn regnes ikke med.
10 Innvandrerbakgrunn defineres her som innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre , inkludert de med svensk og dansk bakgrunn.
11 Innvandrerbakgrunn defineres her som innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre, inkludert de med svensk og dansk bakgrunn.
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Igangsatte tiltak
H.M. Dronning Sonjas skolepris

Utvalg for gjennomgang av opplæringstilbudet for
minoritetsspråklige barn, unge og voksne

H.M. Dronning Sonjas skolepris ble opprettet i 2006 og
deles ut årlig til en skole som har utmerket seg i forhold
til å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig
måte. Kunnskapsdepartementet vil videreføre prisen på
ubestemt tid.

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24.10.2008 et offentlig utvalg som skal se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Utvalget foretar
en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for
minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere
utdanning. Målsettingen er å legge forholdene bedre
til rette for at:

Vinneren av Dronnings Sonjas skolepris er en grunnskole eller videregående skole som:
• Legger vekt på at hver enkelt elev får positiv oppmerksomhet.
• Sørger for at alle kan føle trygghet og tilhørighet på
skolen.
• Praktiserer tilpasset opplæring på en fullverdig måte.
• Ivaretar elevenes rettigheter for deltagelse og medbestemmelse.
• Har en helhetlig og langsiktig plan for å realisere
likeverd og inkludering som involverer elever,
foreldre, lærere og skoleleder.

• Barnehagetilbudet gir minoritetsspråklige et best
mulig grunnlag for utvikling og videre læring.
• Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæringen får en likeverdig opplæring og et best
mulig læringsutbytte og læringsmiljø.
• Minoritetsspråklige tilegner seg gode grunnleggende ferdigheter.
• Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og/eller høyere utdanning.
Utvalget skal levere en delrapport før jul i 2009. Utvalget skal levere endelig rapport i juni 2010.

Benjaminprisen
Benjaminprisen deles årlig ut til en skole som har
utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering,
som en markering av Holocaustminnedagen. Kriterier
for å få prisen er at skolens arbeid mot rasisme og
diskriminering er forankret i skolens langsiktige arbeid
og planer, at arbeidet involverer elever, foreldre eller
lokalmiljø, at arbeidet synliggjøres og har originalitet.
Kunnskapsdepartementet vil videreføre prisen på
ubestemt tid.

Kartleggingsprosjektet Den mangfoldige skolen
Kunnskapsdepartementet har gitt støtte til et kartleggingsprosjekt i regi av Organisasjon mot offentlig
diskriminering (OMOD) for å styrke den flerkulturelle
kompetansen i skolen. I prosjektet kartlegges holdninger og praksis ved fire skoler i fire kommuner med
sikte på å samle gode eksempler og spre kunnskap om
disse til skoler, skolemyndigheter og andre som kan
benytte resultatene i sitt daglige arbeid. Sluttrapport
fra prosjektet skal foreligge innen 01.03.2009.

Oppfølging av utvalget for godkjenning og
godskriving av høyere utdanning
Kunnskapsdepartementet følger opp arbeidet til Utvalget for godkjenning og godskriving av høyere utdanning (Brautaset-utvalget). Som ledd i dette arbeidet er
det i 2008:
• Opprettet et nasjonalt informasjonssenter i tilknytning til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT) for godkjenning av utdanning fra utlandet.
• Det er utarbeidet en liste over krav til generell
studiekompetanse for søkere med utdanning fra
utlandet (GSU listen). NOKUT følger opp.
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• Nasjonal database for godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning (NAG) skal gjennomgås slik at
den kan fungere som et redskap for forenkling og
effektivisering av godkjenningsarbeidet. NOKUT
har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens dataløsning og foreslå tiltak for å
forbedre den. Arbeidsgruppen vil våren 2009 levere
sitt forslag til videre arbeid med NAG-basen til
departementet. Kunnskapsdepartementet tar sikte
på at NOKUT også skal ha koordineringsansvaret
med NAG-basen.
• Det skal utarbeides en mer utfyllende standardmal
for brev vedrørende vedtak om generell godkjenning av høyere utdanning fra NOKUT. Hensikten er
å gi arbeidsgiverne bedre informasjon.

Øke rekrutteringen av førskolelærere og lærere med
minoritetsbakgrunn
Kunnskapsdepartementet har iverksatt en rekke
tiltak for å øke andelen førskolelærere og lærere med
minoritetsbakgrunn. Tospråklig bachelorutdanning
tilbys nå av ni høyskoler. Dette vil på sikt medføre flere
flerspråklige lærere med formell kompetanse. Det
første kullet ble uteksaminert i 2008. Studiet fortsetter,
men innenfor høyskolenes egne rammer.
Et samarbeidsprosjekt mellom åtte høgskoler/
universitet får støtte til å utvikle og gjennomføre ulike
tiltak for å øke rekrutteringen og gjennomstrømningen
av tospråklige studenter i førskolelærerutdanningen.
Tiltaket finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling innen språklig og kulturelt
mangfold for barnehageansatte
Kompetanseutviklingen skal bidra til bevisstgjøring
og økt kompetanse om tospråklig utvikling og flerkulturelle perspektiver blant ansatte i barnehagene.
Kunnskapsdepartementet har siden 2006 gitt støtte til
dette tiltaket hvor NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) i et nært samarbeid med fylkesmenn
og universitet/høgskoler legger til rette for utviklingstiltak og etterutdanning for barnehageansatte. Målet
er en flerkulturell barnehage med en inkluderende
praksis i tråd med føringene i lov om barnehager og
rammeplanen for barnehagens oppgaver og innhold.

Nye tiltak
17 Program for et inkluderende lærings- og
oppvekstmiljø og for å styrke innsatsen mot
mobbing
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i
oppgave å utforme et Program for inkluderende lærings- og
oppvekstmiljø som skal bidra til å styrke innsatsen med å
skape et godt lærings- og oppvekstmiljø og styrke innsatsen mot mobbing. Programmet skal være et overordnet
plandokument for arbeidet med lærings- og oppvekstmiljø
i grunnopplæringen. Skolens systematiske og målrettede
arbeid på dette området skal vektlegges slik at skolen blir
en inkluderende arena for alle. Som en del av programmet
vil det også bli vurdert hvordan skolene kan rette fokus
sterkere mot sosial kompetanse innenfor skolens ordinære
virksomhet. Programmet skal også legge til rette for kunnskapsbaserte programmer og metoder i arbeidet med et
inkluderende lærings- og oppvekstmiljø. Programmet har
en tidsramme på 5 år og det skal foretas en underveisevaluering etter 3 år (2012).
Gjennomføring: 2009–2014
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

18 Nytt Manifest mot mobbing i barnehager,
skoler og fritidsmiljøer
Det første Manifest mot mobbing ble undertegnet i september 2002. Regjeringen Stoltenberg, Foreldreutvalget
for grunnskolen, KS og Utdanningsforbundet forpliktet seg
i august 2006 til å videreføre arbeidet.
Manifest mot mobbing er blitt et sterkt nasjonalt symbol
og det er stor vilje til et forpliktende arbeid fra sentralt hold.
Nytt manifest ble signert i februar 2009 og sentrale nasjonale parter forplikter seg til aktivt å arbeide mot mobbing
på arenaer der barn og unge ferdes.
Gjennomføring: 2009–2011
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet
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Konflikthåndtering og skolemegling
Utdanningsdirektoratet har siden 2006 gitt Høgskolen
i Hedmark (HiHm) økonomisk støtte slik at de skal
bygge opp kompetanse og bidra til at flere skoler skal
få mulighet til å arbeide med konflikthåndtering og
skolemekling. Utdanningsdirektoratet har bedt HiHm
utarbeide en plan for innføring av konflikthåndtering/
skolemekling i skolen og utvikle et kursopplegg med
utprøving i noen skoler, som så skal formidles til andre
interesserte høgskoler.
Erfaringene i arbeidet så langt viser at lærerutdanningsinstitusjonene har en utfordring i å forberede
studenter til å forstå og håndtere konflikter som
oppstår i barnehage- og skolehverdagen på en dyktig
og kyndig måte. Høgskolen i Sør-Trøndelag arbeider for
å gi alle studentene i allmennlærerutdanningen kurs i
mekling, og HiHm arbeider for å utvikle en studieplan i
konfliktforståelse, konflikthåndtering og skolemekling.
Målet med dette arbeidet er å gi kommende lærere
tilbud om kurs/etterutdanning/videreutdanning som
kan bidra til å gi dem en handlingsberedskap til å forstå
og håndtere konflikter i skolehverdagen.
Skolemekling kan være et redskap som kan bidra til å
rette fokus på skolens arbeidsmiljø.

19 Utvalgsundersøkelse til elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse
hvor elever skal få si sin mening om forhold som er viktige
for å lære og trives på skolen. Elevundersøkelsen kan
gjennomføres på alle trinn fra og med 5. trinn til og med
VKII/Vg3. Skoleeier skal årlig gi elevene på 7. og 10. trinn
i grunnskolen og første trinn i videregående opplæring
mulighet til å svare. Resultatene fra Elevundersøkelsen 2008
viser en svak tendens til at flere elever oppgir å være utsatt
for mobbing.
Under området læringsmiljø/mobbing i Elevundersøkelsen,
er det fra høsten 2008 tatt inn spørsmålet (for u-trinn og
vg): Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering
på skolen? Svaralternativene er knyttet til bl.a. kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, religion eller livssyn samt seksuell
orientering. Det spørres om elever opplever mobbing og
hvor ofte mobbingen skjer.
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På skolenivå, der andelen elever med annen etnisk bakgrunn enn norsk er kjent, vil tallene f.o.m. 2009 kunne gi en
mer konkret indikasjon på hvordan skolens læringsmiljø
oppleves for minoritetselever. Det skal i 2009 gjennomføres
en utvalgsundersøkelse for å danne et bedre bilde av hva
som ligger bak tallene på elever som opplever mobbing og
diskriminering.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

20 Veileder for kulturelt mangfold som ressurs
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet
i oppdrag å utvikle en veileder for hvordan skolen kan
benytte seg av kulturelt mangfold som en ressurs, jf. St.
meld. nr 23 (2007–2008) Språk bygger broer. Et slikt verktøy
vil kunne virke forebyggende mot rasisme, diskriminering
og fremmedfrykt.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

21 Rekruttering til samisk utdanning
Både rekruttering og gjennomføring av lærerutdanning på
samisk eller i samisk er preget av lav rekruttering. Det er
nødvendig med ekstra incitament for å øke interessen for å
søke samisk lærerutdanning (herunder førskolelærerutdanning) eller samisk som fag i norsk lærerutdanning. Rekrutteringstiltak bør planlegges og gjennomføres av de institusjonene som tilbyr studiene og som har best kjennskap til
de miljøene hvor det er naturlig å rekruttere studenter fra.
Departementet setter av midler til rekrutteringstiltak som
institusjonene kan søke på.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

22 Kampanje for økt rekruttering av lærere
med innvandrerbakgrunn til den ordinære
lærerutdanningen
Kunnskapsdepartementet skal i 2009 gjennomføre en
rekrutteringskampanje rettet mot potensielle søkere til
lærerutdanningene med virkning fra og med studieopptak
våren 2009. I tillegg skal kampanjen rettes mot potensielle
søkere til lærerstillinger i grunnopplæringen i forbindelse
med skolestart høsten 2009. Kampanjen skal blant annet
henvende seg og appellere til søkere med innvandrerbakgrunn. Målgruppene for spesifikke tiltak vil lanseres fra
høsten 2009, jf. også St. meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren,
Rollen og utdanningen.
Gjennomføring: 2009–2011
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

23 Wergelandssenteret
Norge har i samarbeid med Europarådet opprettet Wergelandssenteret – et europeisk ressurssenter for opplæring i
interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap for alle medlemsstatene i Europarådet.
Senteret ble formelt opprettet 16. september 2008. Målgruppen for senteret er blant annet lærerutdannere, lærere,
forskere, praktikere og beslutningstakere.
Wergelandsenteret organiseres som en stiftelse etter norsk
rett. Senteret ligger i Oslo og er de første årene lokalisert
ved Høgskolen i Oslo. Det er deretter planlagt at senteret
skal lokaliseres ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Villa Grande på Bygdøy.
Gjennomføring: 2009 (første driftsår)
Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet
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8 Arbeidsliv
Mål:
Fremme likestilling og forebygge etnisk
diskriminering i arbeidslivet.
Personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i arbeidslivet. Når arbeidsledigheten blant
innvandrere er tre ganger høyere enn for personer
med norsk bakgrunn, er det nærliggende å forklare
noe av misforholdet med diskriminering. Denne
situasjonen har vært stabil over flere år, selv i tider
med høykonjunktur. Diskriminering skjer ikke bare
ved rekruttering, men kan også hindre videre karriereutvikling og en god utnyttelse av kompetanse,
jf. vedlegg 4 for en nærmere omtale av studier som
belyser diskriminering i arbeidslivet.

med å få innpass i det statlige arbeidsmarkedet. Det
er derfor et mål å øke andelen tilsatte i staten med
innvandrerbakgrunn. Regjeringen har som et eget
virkemiddel pålagt alle statlige etater å innkalle minst
én kvalifisert person med innvandrerbakgrunn til intervju for hver stilling som kunngjøres. Opplæring av
ledere i mangfoldsledelse er også et gjennomgående
satsingsområde i den statlige arbeidsgiverpolitikken.

Samarbeid med partene i arbeidslivet
Regjeringen innledet høsten 2008 et samarbeid med
de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet om mål
og tiltak for å fremme likestilling og forebygge etnisk
diskriminering i arbeidslivet. Den partsammensatte
arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til et samarbeid
i planperioden 2009– 2012 som Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd gav sin tilslutning til i februar 2009.12

Globalisering og internasjonalisering er sentrale aspekter
ved dagens arbeidsliv. Det stilles stadig nye kompetansekrav til offentlig og privat arbeidsliv. Rekrutteringen må
derfor være bredest mulig for å sikre at de best kvalifiserte tilsettes. Det er viktig å benytte den kompetanse og
de kvalifikasjoner den enkelte er i besittelse av uavhengig
av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, relion mv.
Erfaringer har vist at inkluderende arbeidsplasser har
en bedre forutsetning for å skaffe seg de best kvalifiserte arbeidstakerne i et arbeidsmarked med sterk
konkurranse. Medarbeidere med like muligheter til å
bidra til å oppnå virksomhetens mål, blir motiverte og
bidrar til virksomhetens lønnsomhet og utvikling.
Staten er en viktig arbeidsgiver og har et særlig ansvar
for å gå foran. Det er et sentralt personalpolitisk mål
at den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen i Norge. Det er også et
sentralt element i statlig arbeidsgiverpolitikk å bedre
integreringen av grupper som har vanskeligheter
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12 Det vises også til rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt
av Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Forslag til strategier og tiltak for økt
rekruttering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til arbeidslivet (Mars
2007). Denne rapporten er fulgt opp med tiltak i Handlingsplan for integrering
og inkludering av innvandrerbefolkningen 2008 og 2009. Disse tiltakene må sees i
sammenheng med tiltakene som Regjeringen og partene i arbeidslivet skal følge
opp gjennom Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. Tiltakene supplerer hverandre.

Samarbeid mellom Regjeringen og Arbeidsgiverforeningen Spekter, HSH, KS, NHO,
Akademikerne, LO, Unio og YS – et samarbeid for å fremme likestilling og forebygge etnisk
diskriminering i arbeidslivet
Regjeringen og partene i arbeidslivet skal sammen, og
gjennom innsats rettet mot egne målgrupper, bidra til å
fremme likestilling, mangfold og et godt arbeidsmiljø. Vi
legger vekt på at arbeidet for å fremme likestilling og forebygge diskriminering må integreres i det løpende arbeidet
i alle virksomheter om vi skal lykkes.

Felles mål
Regjeringen og partene i arbeidslivet har samlet seg om
følgende felles mål for innsatsen i planperioden 2009-2012:
• Bidra til et inkluderende arbeidsmiljø og like karrieremuligheter uavhengig av etnisk bakgrunn.
• Bidra til å øke kunnskap om diskriminering i arbeidslivet
og i offentlig tjenesteyting.
• Bidra til å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn.
• Bidra til å øke andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.
Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om at
måloppnåelse kan illustreres på to måter:
1.	 Indikatorer for å måle utvikling, herunder datamateriale
som gir bedre kunnskap om art, omfang og årsaker til
diskriminering.
2.	 Aktiviteter og tiltak som kan gi grobunn for endring, og
som andre kan ta lærdom av.
For å vurdere måloppnåelse vil det på nasjonalt nivå være
viktig å framskaffe mer informasjon om:
• Andel sysselsatte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på privat, statlig og kommunal sektor,
fordelt etter for eksempel kjønn, næring, yrke, region.
• Andel tillitsvalgte innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre.
Det vises til at det pr. i dag ikke foreligger individdata om
samer og nasjonale minoriteter. Det finnes heller ikke
statistikk over andel tillitsvalgte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Regjeringen og partene i
arbeidslivet viser til at det bør utredes nærmere hvordan
virksomheter som ønsker det, kan få tilgang på statistikk
som viser andel innvandrere i egen virksomhet.

Felles tiltak
Regjeringen og partene i arbeidslivet har forpliktet seg til
sammen å iverksette følgende tiltak:
• Utarbeide en veileder til aktivitets- og rapporteringsplikten i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne,
etnisitet, religion mv.
• Utarbeide en strategi for informasjon og opplæring om
aktivitets- og rapporteringsplikten i virksomheter som
omfattes av plikten.
• Igangsette pilotprosjekter for aktører som er omfattet
av aktivitets- og rapporteringsplikten.
• Gjennomføre holdnings- og erfaringsundersøkelser
om mangfold og diskriminering blant arbeidsgivere og
tillitsvalgte i et representativt utvalg av virksomheter.
• Bidra til å innhente statistikk over andel innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på statlig,
kommunal og privat sektor.
• Bidra til å utvikle metoder for å tallfeste andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er
tillitsvalgte.
• Bidra til at brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser innen offentlig sektor ivaretar behovene
til personer med minoritetsbakgrunn og ev. inkluderer
spørsmål om usaklig forskjellsbehandling.
• Bidra til økt leder- og tillitsvalgtkompetanse om
mangfold og diskriminering bl.a. gjennom partenes
samarbeid om Mangfoldsportalen, se www.mangfoldsportalen.no.
Mye av arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet må
skje lokalt. I forhold til aktiviteter som bør iverksettes
i den enkelte virksomhet, vil Regjeringen og partene i
arbeidslivet primært ha en pådriver og veiledningsfunksjon. Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sammen og
hver for seg bidra til at man på den enkelte arbeidsplass/
virksomhet vurderer følgende virkemidler for å forebygge
diskriminering og fremme likestilling:
• Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser der
diskriminering/ forskjellsbehandling er tema.
• Gjennomføre medarbeidersamtaler der diskriminering/
usaklig forskjellsbehandling er tema.

➔
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Gjennomføre brukerundersøkelser i kommunal- og statlig tjenesteyting (på virksomhetsnivå) hvor behovene til
personer med minoritetsbakgrunn ivaretas, eventuelt at
diskriminering/usaklig forskjellsbehandling inngår som
tema.
Fremme inkluderende rekrutteringspraksis
(i annonsering, utvelgelse og ansettelse).
Innarbeide opplevd diskriminering i det ordinære
varslingssystemet.
Iverksette aktiviteter som beholder medarbeidere med
minoritetsbakgrunn.
Gjennomføre kompetansekartlegging.
Iverksette tiltak for å fremme medarbeiderutvikling.
Igangsette leder-, mentor-, trainee-, kandidatnettverk
for personer med minoritetsbakgrunn.

Status for andel sysselsatte innvandrere
i offentlig og privat sektor
Privat sektor hadde i 4. kvartal 2007 høyest andel
innvandrere ansatt med 10 prosent, noe som ligger litt
over gjennomsnittet for lønnstakere totalt på 9,2 prosent.
Offentlig sektor ligger noe under dette nivået med 7,4
prosent innvandrere i staten og 7,3 i kommunal og fylkeskommunal sektor.
De sektorvise forskjellene i andel innvandrere må sees
i sammenheng med de svært forskjellige utdanningskravene vi finner innenfor de ulike sektorene. Nesten 70
prosent av yrkene i statlig sektor er klassifisert som akademiske yrker eller høyskoleyrker mot 25 prosent i privat og
44,5 prosent i kommunal/ fylkeskommunal sektor.
En viktig årsak til den lavere andelen innvandrere i
staten, er at innvandrergruppen som helhet har et utdan-
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Regjeringen og partene i arbeidslivet vil i tillegg bidra til
å synliggjøre de virksomheter som lykkes med å ta i bruk
mangfoldet i befolkningen, samt å spre informasjon om
hvordan en kan arbeide for å fremme mangfold og forebygge diskriminering.

Oppfølging og gjennomføring
I planperioden legges det opp til løpende kontakt mellom
Regjeringen og partene i arbeidslivet for å følge gjennomføringen av tiltakene. Det legges opp til to større milepæler,
en midtveis i planperioden og en ved planperiodens
avslutning. Innholdet og utformingen av denne milepælmarkeringen drøftes nærmere mellom partene i planperioden.

ningsnivå og en faglig spesialisering som i mindre grad
er tilpasset kravene til yrker i staten enn det den øvrige
befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt fra
nye EU-land til privat sektor de siste årene, har forsterket
denne skjevheten.
Forholder vi oss imidlertid til de av innvandrerne som
er arbeidstakere med en botid i Norge på fire år og mer,
utgjør de 6,2 prosent av arbeidstakere totalt her i landet.
Dermed må staten med sine 6,0 prosent innvandrere
med denne botiden sies å være representativ i forhold til
denne populasjonen. Men ser vi på de to underliggende
landgruppene, er det likevel en viss underrepresentasjon
når det gjelder gruppen fra land i Øst-Europa utenom
EU, Asia, Afrika og Sør- og Mellom- Amerika som blant
arbeidstakere totalt har en andel på 3,9 prosent mot
2,9 prosent i staten.
(Kilde: SSB)

Nedenfor følger en omtale av igangsatte tiltak i 2008
og nye tiltak i planperioden. Dette gjelder både tiltak
som staten alene er ansvarlig for og en utdypning av
felles tiltak som inngår i samarbeidet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet.

Igangsatte tiltak
Forsøk med moderat kvotering
Fornyings- og administrasjonsdepartementet ga i 2008
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) oppdraget
med å gjennomføre en to - årig forsøksordning med
moderat kvotering i 12 statlige virksomheter. Forsøksordningen er forankret i toppledelsen i virksomhetene
og DIFI skal sørge for at det gjennomføres mangfoldsopplæring for ledergruppene. Etter at lederopplæringen
i virksomhetene var gjennomført, ble kontaktpersonene
i virksomhetene invitert til å delta i et netttverk for å
støtte opp om og fortsette det videre arbeidet. Nettverket har som målsetting å tilby erfaringsutveksling, identifisere gode eksempler, sørge for kompetanseheving og
yte bistand til å løse utfordringer nettverksdeltakerne
opplever. Institutt for samfunnsforskning foretar en
følgeevaluering av forsøket. Erfaringer så langt viser at
prosjektet kan gi gode resultater, men det vil ta tid. Det
krever at både partene sentralt og den enkelte virksomhet holder oppmerksomhet og fokus på forsøket.

Opplæring og kompetanseutvikling for ledere
og tillitsvalgte
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) samarbeider med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) om å utvikle et e-læringsprogram rettet mot
ledere og tillitsvalgte som ønsker å få økt kompetanse
og bidra til at virksomhetene skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. E- læringsprogrammet vil bli lagt
ut på www.mangfoldsportalen.no, en ressursside for
arbeidsgivere som ønsker å rekruttere flere personer
med innvandrerbakgrunn (se egen omtale i boks).
Den første delen av e-læringsprogrammet er tilgjengelig på Mangfoldsportalen. E-læringsprogrammet skal
nå virksomheter både i privat og offentlig sektor.

Mangfoldsportalen
På www.mangfoldsportalen.no finnes gode eksempler,
artikler, presentasjoner, filmer og nettkurs innen rekruttering, inkluderende arbeidsmiljø og ledelse på en flerkulturell arbeidsplass. Det er mulig å laste ned materialet
for bruk i egen organisasjon. Målet er å legge til rette
for at flere arbeidsgivere drar nytte av den flerkulturelle
kompetansen som finnes blant innvandrere i Norge.
Portalen er et samarbeid med hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har redaktøransvaret.

Nye tiltak
24 Veileder til aktivitets- og
rapporteringsplikten
Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal
utarbeide en felles veileder til aktivitets- og rapporteringsplikten i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv. Veilederen skal foreligge våren 2009. Arbeidsgruppen skal også utarbeide en strategi for formidling
og implementering av aktivitets- og rapporteringsplikten
(lanseringsseminar, felles opplæringsmateriell m.m.) I tillegg
til de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet deltar også
Likestillings- og diskrimineringsombudet i arbeidsgruppen.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med partene i arbeidslivet
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25 Pilotprosjekt for aktører som er omfattet av
aktivitets- og rapporteringsplikten
Det vil i planperioden bli iverksatt pilotprosjekter for aktører
som er omfattet av aktivitets- og rapporteringsplikten.
Formålet med prosjektene vil blant annet være å teste
ut veilederen til aktivitets- og rapporteringsplikten og
stimulere til økt innsats for å fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne
og etnisitet, religion mv. i virksomheter som er omfattet av
aktivitets- og rapporteringsplikten.
Gjennomføring: 2010–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med partene i arbeidslivet.

26 Holdnings- og erfaringsundersøkelse blant
arbeidsgivere og tillitsvalgte
Det vil i løpet av planperioden bli gjennomført holdningsog erfaringsundersøkelser rettet mot arbeidsgivere og
tillitsvalgte i et representativt utvalg av virksomheter for
å kartlegge holdninger til mangfold og diskriminering i
arbeidslivet. For å måle utvikling over tid, tas det sikte på å
gjennomføre to undersøkelser i planperioden. Ulike metoder for å tallfeste andelen tillitsvalgte som er innvandrere
eller norskfødte med innvandrerforeldre vil også bli vurdert.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med partene i arbeidslivet.

27 Kartlegging av andel innvandrere sysselsatt i
statlig, kommunal og privat sektor
Statistisk sentralbyråd (SSB) vil gjennomføre en kartlegging av andel innvandrere sysselsatt i statlig, kommunal/
fylkeskommunal og privat sektor etter kjønn, næring, yrke
og region. Intensjonen er at SSB på bakgrunn av dette skal
lage en løpende statistikk som gjør at virksomheter kan
finne ut hvor mange innvandrere som er sysselsatt i deres
næring og relatere dette til andelen innvandrere som bor i
egen region (kommune/fylket/landet). På denne måten vil
bedriftene lettere kunne sette seg mål for rekruttering og
evaluere situasjonen.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og
administrasjonsdepartementet
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28 Kurs i diskrimineringsjuss
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal i samarbeid
med Likestillings- og diskrimineringsombudet sette opp ett
kurs i diskrimineringsjuss. Kurset skal ha personaltilsatte i
staten som målgruppe og opplæringen skal handle om nye
krav og lovverk på området. Kurset blir holdt våren 2009.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

29 Program for mangfoldsledelse
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) vil utvikle et større
program for området mangfoldsledelse. Programmet for
mangfoldsledelse har statlige ledere og tilsatte som arbeider med HR som målgruppe. Det overordnete målet for et
slikt program er å bidra til realisering av Regjeringens mål
om mangfold i statlig sektor og gjøre mangfold til en integrert del av personalpolitikken og organisasjonsutviklingen
i statlige virksomheter.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

30 Medarbeiderundersøkelser i staten
I 2007 tok Fornyings- og administrasjonsdepartementet
initiativ til en medarbeiderundersøkelse blant 4 500 ansatte.
Tema for undersøkelsen var statsansattes vurderinger av
ulike sider ved arbeidssituasjonen som jobbinnhold, forhold
til ledelse, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, lønns- og
ansettelsesvilkår med mer. Spørsmål om mangfold og
fleksibilitet inngikk i denne undersøkelsen. Spørsmål om
opplevd diskriminering vil bli vurdert innarbeidet i forbindelse med fremtidige medarbeiderundersøkelser.
Gjennomføring: 2009–2010
Ansvarlig: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

31 Medarbeiderundersøkelser i kommuner
Mange kommuner (ca 100) gjennomfører medarbeiderundersøkelser gjennom nettsiden www.bedrekommune.
no, enten alene eller i et samarbeid med Effektiviseringsnettverket. Medarbeiderundersøkelsene gir både en god
anledning og et godt utgangspunkt for å få kunnskap
om medarbeidertilfredshet og bl. a. diskriminering i
arbeidsmiljø. Ettersom undersøkelsene er de samme for
alle, er det enkelt for kommunen å sammenlikne seg med
andre kommuner og seg selv over tid. KS vil i samarbeid
med kommunesektoren utvikle nye indikatorer til bruk i
undersøkelsene på mangfold og etnisk diskriminering. KS
vil videre oppfordre kommuner til å ta i bruk disse indikatorene i forbindelse med medarbeiderundersøkelser og
brukerundersøkelser, jf. tiltak 38 for en nærmere omtale av
brukerundersøkelser.
Gjennomføring: innen 31.12.2010
Ansvarlig: KS

32 Øke andelen personer med
minoritetsbakgrunn til styrene i offentlig eide
foretak
Personer med minoritetsbakgrunn er generelt underrepresentert i norske selskapsstyrer. Barne- og likestillingsdepartementet vil sette i gang et utredningsarbeid
for å se på muligheten for å øke andelen personer med
minoritetsbakgrunn til styrene i offentlig eide foretak. Det
er viktig å sørge for at de best kvalifiserte blir rekruttert til
norske selskapsstyrer og at alle har den samme muligheten
til å bli valgt inn i et styre, uavhengig av kjønn, etnisitet mv.
En tverrdepartemental arbeidsgruppe vil få i oppgave å
vurdere ikke-rettslige virkemidler som kampanjer, lederprogrammer m.m. Arbeidet skal også relateres til oppfølging av
aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven.

33 Mentorprogram for kvinner med
minoritetsbakgrunn
Det er et mål at flere kvinner med minoritetsbakgrunn blir
sett og verdsatt i arbeidslivet. Barne- og likestillingsdepartementet vil derfor innlede et samarbeid med nærings- og
arbeidsgiverorganisasjonen HSH om mentorprogrammet
HSH Womentor. I mentorprogrammet HSH Womentor åpner
kvinnelige næringslivsledere dører i norsk nærings- og
arbeidsliv for utdannede kvinner med minoritetsbakgrunn.
Hensikten er å hjelpe kvinnene fram i arbeidslivet ved å gi
dem en sparringspartner og en rollemodell, som blant annet kan gi råd i forbindelse med viktige valg i yrkeskarrieren.
Barne- og likestillingsdepartementet vil innhente mer
kunnskap om effekten av ulike mentorordninger, bl.a.
ved å invitere til et større møte med erfaringsutveksling i
forhold eksisterende mentorordninger. I den forbindelse
vil vi også innhente erfaringer fra det prisbelønte danske
KVINFOs mentornetværk. Det må også vurderes nærmere
hvordan mentorprogram for minoritetskvinner kan utvides
til å omfatte kvinner med ulike utdanningsløp. Tiltaket må
også sees i sammenheng med Regjeringens mål om at flere
kvinner skal bli entreprenører, jf. Handlingsplan for meir
entreprenørskap blant kvinner.
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
Gjennomføring: 2009–2012
Se også tiltak 9 Situasjonstesting

Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
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9 Offentlige tjenester
Mål:
Offentlige tjenester skal være tilpasset
mangfoldet i befolkningen
Delmål:
Innsatsen på tvers av sektorene vil rettes mot å:
• Øke tilgjengeligheten og bruken av kvalifisert tolk i
offentlig tjenesteyting for å styrke rettssikkerheten.
• Øke kunnskapen om opplevd forskjellsbehandling/
diskriminering i offentlig tjenesteyting.
• Øke rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn.
• Styrke mangfoldsperspektivet i tjenesteytingen.
Alle skal ha lik tilgang til offentlige tjenester og
institusjoner. Tilpassede offentlige tjenester er en
forutsetning for å hindre diskriminering og sikre
at alle uansett bakgrunn og forutsetninger får like
muligheter i samfunnet. All offentlig virksomhet – statlig, fylkeskommunal og kommunal har et selvstendig
ansvar for å tilpasse tjenestetilbudet til mangfoldet i
befolkningen. Det innebærer blant annet at rutiner,
praksis og organisering av tjenestetilbudet må ta
hensyn til at brukerne er forskjellige og har ulike
behov. Tilrettelagt informasjon om tjenestene er viktig.
De enkelte fagmyndigheter skal også følge opp og
evaluere situasjonen for ulike grupper på sine ansvarsområder. Det vises også til at offentlige myndigheter
har en aktivitetsplikt etter diskrimineringslovene, både
som arbeidsgiver og som tjenesteyter.
God kommunikasjon er viktig for å sikre et likeverdig
tjenestetilbud og unngå diskriminering. I offentlige
tjenesteyting hvor det er en språkbarriere, er tolking
et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og
høre partene i saken. I slike saker vil rettssikkerheten
avhenge av tolkingens kvalitet.
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Det er behov for å fremme likestilling og hindre
diskriminering på alle samfunnsområder. Regjeringen
har valgt å rette innsatsen i denne planen mot følgende
offentlige sektorer/etater: barnevernet, familievernet,
helse- og omsorgssektoren, justissektoren og toll- og
avgiftsetaten. Det er imidlertid ikke grunnlag for å
anta at dette er sektorer hvor diskriminering forekommer hyppigere enn i andre sektorer. De utvalgte
sektorene både har og må ha en bevissthet omkring
arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering nettopp fordi de har stor kontaktflate med
personer med minoritetsbakgrunn. Innsatsen i disse
sektorene kan derfor fungere som gode eksempler
for andre sektorer/etater som ikke omtales i denne
planen.

Verktøykasse for likeverdige offentlige
tjenester
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utviklet en verktøykasse med metoder og kunnskap, som
skal kunne bistå offentlige virksomheter i å tilpasse sine
tjenester til mangfoldet i befolkningen. Den nettbaserte verktøykassen er ment som en hjelp for første- og
andrelinjen i kommunale og statlige virksomheter.
IMDi vil søke å utvide sitt arbeid med verktøykassen
til å gjelde kontrollorganer foruten tjenesteytingen,
og til å tilpasse verktøyene etter bruksområde. IMDi
vil fortsette formidling av verktøykassen til relevante
samarbeidspartnere, jf. www.imdi.no.

9.1 Tolk i offentlig tjenesteyting
Servicestrategi for utlendingsforvaltningen
2008–2009
Ansvaret for utlendingsforvaltningen er delt mellom
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet med underliggende
sektorer (Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda,
politidistriktene, Politiets utlendingsenhet og utenriksstasjonene). Det er utarbeidet en felles servicestrategi
for utlendingsforvaltningen 2008–2011 med fokus på
rettssikkerhet, likebehandling, åpenhet og tilgjengelighet. Ett av målene i servicestrategien er at de ulike
etatenes serviceerklæringer skal inneholde konkrete,
målbare kriterier for service.

Utlendingsdirektoratets servicestrategi
I tilknytning til saksbehandling av utlendingssaker,
mottar UDI årlig flere hundre tusen bruker- og publikumshenvendelser hvor det gis veiledning og generell
informasjon. I 2008 lanserte UDI en ny serviceerklæring
hvor det blant annet framgår at UDIs brukere skal møtes med vennlighet og respekt. Det legges også vekt på
at all relevant informasjon fra UDI skal være tilgjengelig
for brukeren. Et annet sentralt servicemål er at det skal
gis oppdatert informasjon om saksbehandlingstider for
ulike sakstyper, og for en rekke publikumshenvendelser
oppgis konkret saksbehandlingstid.
Utover dette har UDI i løpet av 2008 iverksatt en rekke
konkrete tiltak med det formål å bedre servicenivået:
• Det ble etablert et internt serviceteam med ansvar for
intern opplæring i service/kommunikasjon.
• Det ble etablert et brukerråd hvor deltakerne er
brukere med interesser i ulike typer utlendingssaker.
• UDI koordinerte en omfattende brukerundersøkelse
for hele utlendingsforvaltningen.
• UDI deltar i det statlige prosjektet for moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn som
startet opp i 2008.

For å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker, har
Regjeringen bidratt til opprettelsen av et permanent
utdanningstilbud for tolker. Formålet med tiltaket er
å øke utdanningen av tolker til rettsvesen, helsevesen
og andre offentlige tjenester slik at borgere med annet
språk enn norsk sikres rettighetene de har krav på.
Permanent tolkeutdanning startet høsten 2007 ved
Høgskolen i Oslo (HiO). Høyskolen samarbeider med
andre høyskoler og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) angående tolkeutdanningen for å
ivareta et landsdekkende tilbud. Det vises blant annet
til studiet Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og
til påbyggingsmodulen i retts- og nemndsmøter» (15
studiepoeng).
HiO planlegger flere påbygningsmoduler, samtidig
som grunnmodulen tilbys i stadig nye språk. Kunnskapsdepartementet finansierer studiet. Dette er et
permanent utdanningstilbud og HiO får finansieringen
innenfor rammen.
Per 01.10.08 står det oppført 885 tolker i Nasjonalt
tolkeregister som ble etablert i september 2005. Det
finnes imidlertid få eller ingen rutiner som sørger for
at det offentlige tar disse tolkene i bruk.
IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig
sektor. Den nasjonale fagmyndigheten arbeider med
å drive fram tiltak som bedrer tolkingens kvalitet i
offentlig sektor. IMDi har bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker, jf. www.imdi.no eller
www.tolkeportalen.no for mer informasjon om tolk.
Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene
i saken er nedfelt i forvaltningsloven. Særlover, slik
som pasientrettighetsloven og domstolloven, regulerer
denne plikten for andre fagpersoner. Internasjonale
konvensjoner Norge har tilsluttet seg, fastslår også
personers grunnleggende rett til å bli hørt og til
å motta informasjon og veiledning, f. eks. Den
europeiske menneskerettskonvensjonen og Nordisk
språkkonvensjon.
Regjeringen vil videreføre arbeidet for at likeverd og
rettssikkerhet i offentlig tjenesteyting ikke svekkes
ved språkbarrierer.
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Nye tiltak
34 Kartlegge bruk av tolk i tjenesteytingen
Gjennom regelmessige undersøkelser om bruk av tolk vil
man skaffe gode indikatorer på tilstand når det gjelder
bruk av tolk i offentlig sektor, øke bevisstheten blant
tolkebrukere, og gi et tverrfaglig fundert utgangspunkt for
igangsetting av tiltak i de ulike etatene.
I handlingsplanperioden skal det gjennomføres undersøkelser innen sosialtjenesten, helse og utdanning. Undersøkelsene vil ivareta kjønnsperspektivet.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid
med Helse- og omsorgsdepartementet

35 Bedre bruken av kvalifisert tolk i offentlig
sektor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bedt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lede en
tverretatlig arbeidsgruppe som sommeren 2009 skal
komme med konkrete forslag blant annet til tiltak for
bedre forvaltningspraksis på tolkefeltet. Øvrige deltakere i
arbeidsgruppa er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Helsedirektoratet, Domstolsadministrasjonen, Politidirektoratet, Kriminalomsorgen, Utdanningsdirektoratet, Arbeidsog velferdsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT,
og Utlendingsdirektoratet. Som forslag til hvordan det
offentlige raskest mulig kan møte felles utfordringer med
kvalitetssikring av tolking, skal arbeidsgruppen utarbeide
forslag til felles retningslinjer for planlegging/budsjettering,
bestilling og bruk av kvalifisert tolk.
På bakgrunn av arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, skal det vurderes å innføre felles retningslinjer for
bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor. Det skal videre
vurderes å innføre sektorspesifikke retningslinjer for deler
av offentlig sektor som er av stor velferdsmessig betydning
for brukerne.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid
med Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet

9.2 Brukerundersøkelser i statlig og
kommunal sektor
36 Veileder for brukerundersøkelser
Regjeringen har bestemt at alle statlige etater skal
gjennomføre brukerundersøkelser. Slike undersøkelser
skal bidra til at viktig kunnskap om tjenestekvalitet og
brukertilfredshet blir bedre kjent, og sikre at fellesskapsløsningene innen offentlige tjenester utvikles i pakt med de
forventninger og behov innbyggerne har. På oppdrag fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), i samarbeid
med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD),
utvikles i 2009 en veileder for brukerundersøkelser i offentlig forvaltning som i større grad skal bidra til å fange
opp minoritetsbefolkningens erfaringer. I dette prosjektet
gjøres det betydelig arbeid med å forske på virkningen
av ulike metoder for å gjennomføre brukerundersøkelser
i denne gruppen. Forskningsstiftelsen Fafo og Statistisk
sentralbyrå har fått oppdraget og veilederen skal foreligge
innen utgangen av september 2009.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Arbeids- og inkluderingsdepartementet og
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

37 Ny nasjonal innbyggerundersøkelse
En ny nasjonal innbyggerundersøkelse er et av flere tiltak
Fornyings- og administrasjonsdepartementet iverksetter
i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
som en del av Regjeringens fornyingsstrategi. Tiltaket skal
også sikre at man møter innvandreres behov og kunnskaper. Fornyings- og administrasjonsdepartementet samarbeider derfor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret
(IMDi) om tiltaket. Undersøkelsen vil bli gjennomført i første
halvdel av 2009, og de første resultatene skal gjøres kjent i
løpet av våren/sommeren 2009.
Undersøkelsen berører en rekke forskjellige tjenesteområder som oppvekst, utdanning, helse og omsorg, inkludering
i fellesskapet, trygghet, sikkerhet, støtte, økonomi, transport
og samferdsel. Del 1 i undersøkelsen måler hele befolkningens oppfatninger om hva de mener om sin kommune og
det å bo i Norge. Del 2 retter seg mot de innbyggerne som
har erfaring med en tjeneste, enten som bruker/pårørende/
student osv. Landbakgrunn sikres som en bakgrunnsvariabel enten som spørsmål i spørreskjemaet eller ved at det er
registrert i Folkeregisteret.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Fornyings- og administrasjonsdepartementet .
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38 Brukerundersøkelser i kommuner
Det vises til nettsiden www.bedrekommune.no, jf. tiltak 31 i
kapittel 8. Dette er et kartleggingsverktøy som blant annet
gjør det mulig for kommuner å kartlegge kvaliteten innen
ulike tjenesteområder og måle brukernes tilfredshet. KS vil
i samarbeid med kommunesektoren utvikle nye indikatorer
til bruk i undersøkelsene på mangfold og diskriminering. KS
vil oppfordre kommuner til å ta i bruk disse indikatorene i
forbindelse med deres brukerundersøkelser.
Gjennomføring: innen 31.12.2010
Ansvarlig: KS

9.3 Barnevern
Mål:
• Øke andelen ansatte med
minoritetsbakgrunn i barnevernet
• Styrke minoritetsperspektivet i
utdanningen
• Øke bruken/ferdigheten i bruk av tolk i
barnevernet
Barneverntjenesten skal nå ut til alle barn og unge og
deres familier. Den skal gi hensiktsmessig hjelp tilpasset den enkeltes behov. Hjelpen skal være basert på
oppdatert kunnskap og ha barnets beste som hovedfokus. Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn er et
prioritert satsingsområde for Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet vil øke den flerkulturelle
kompetansen i barneverntjenesten da dette kan bidra
til at barn og unge med minoritetsbakgrunn får et
bedre tilpasset tilbud. Økt kunnskap vil også føre til at
barneverntjenesten unngår handlinger som medfører
direkte og indirekte diskriminering. Også ferdigheter i
bruk av tolk inngår i kompetanseutviklingen.
Andelen ansatte i barneverntjenesten med minoritetsbakgrunn er ikke i samsvar med andelen barn, unge
og deres familier med minoritetsbakgrunn, som er i
kontakt med barnevernet. Å øke andel ansatte med
minoritetsbakgrunn i barneverntjenesten er et ledd
i arbeidet med å øke den flerkulturelle kompetansen
i barnevernet. Mangfold blant de ansatte vil gi bedre
forståelse av sakene som omfatter barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn og kan bidra til å hindre
at gruppene opplever diskriminering.

Status for rekruttering av personer med
innvandrerbakgrunn til barnevernutdanning
og barneverntjenesten:
Ved utgangen av 2007 hadde 4,8 prosent av alle studenter på barnevernutdanninger innvandrerbakgrunn.
Derav 78 prosent med ikke-vestlig bakgrunn. Av de
med ikke-vestlig bakgrunn var 21 prosent menn og 79
prosent kvinner.
Ved utgangen av 2007 hadde 4,7 prosent av alle ansatte i barneverntjenesten innvandrerbakgrunn, derav
2,6 prosent hadde ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
Av dette var 42,3 prosent menn mens 57,7 prosent var
kvinner.
(Kilde: SSB)

Igangsatte tiltak
Opplæringstilbud/kompetanseheving i barneverntjenesten
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har startet
et arbeid for å styrke minoritetsperspektivet i det kommunale og statlige barnevernet og sikre at kompetansen blir brukt i det løpende arbeidet. Fire høgskoler
har på oppdrag fra BLD utviklet videreutdanningen
Barnevern i et minoritetsperspektiv. Kommunikasjon
gjennom tolk er et av flere tema i undervisningen
i videreutdanningen. Ferdigheter i bruk av tolk og
forståelse for tolkens rolle i kommunikasjonen er et av
læringsmålene. Målgruppen er ansatte i den kommunale barneverntjeneste, barneverninstitusjoner og det
statlige barnevernet på regionalt nivå. BLD finansierer
120 studieplasser fra høsten 2008. Videreutdanningen
skal evalueres og det tas sikte på at det skal videreføres. Videre skal det vurderes om tilbudet kan utvides
til flere høgskoler.
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Gjennomgang av grunnutdanningen til barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) jobber
med å bidra til å øke andel ansatte med minoritetsbakgrunn i barneverntjenesten. Det er ikke tallfestet
et mål, ettersom det er viktig at andel ansatte står i
forhold til befolkningen i lokalmiljøet og den enkelte
arbeidsplass. BLD vil innhente statistikk fra Statistisk
Sentralbyrå (SSB) som belyser andel ansatte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ansatt i
barnevernet på nasjonalt nivå slik at det vil være mulig
å si noe om utvikling over tid i planperioden.
BLD har nedsatt et ekspertutvalg (Befring-utvalget)
som skal gjennomgå grunnutdanningen til barnevernet. I mandatet inngår også rekruttering av personer
med minoritetsbakgrunn i barnevernet, samt rekruttering av menn. Utvalget skal levere sin rapport i april
2009. Rapporten vil være rådgivende for sentrale myndigheter og utdanningsinstitusjonene. Departementet
har god dialog med utdanningsinstitusjonene og vil
fortsette diskusjonene om kompetanseutvikling.

Mentorordningen Nattergalen
Barne- og likestillingsdepartementet har høsten 2008
startet opp mentorordningen Nattergalen. Målgruppe
er barn mellom 8–12 år med minoritetsbakgrunn og
studenter ved 8 utvalgte høgskoler. Hovedmålene er
å styrke minoritetsperspektivet i barnevernet ved at
studenter får bedre kunnskap om barn og familier med
minoritetsbakgrunn. Videre ønskes det at Nattergalen
skal bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i
høyere utdanning, som for eksempel barnevernutdanning. Tiltaket skal evalueres.
Da tiltaket ble innvilget var intensjonen at det skulle
prøves ut i tre år, forutsatt Stortingets årlige bevilgninger. Nattergalen har siste prosjektår skoleåret
2010–2011.
Se også tiltak 35 Bedre bruken av kvalifisert tolk
i offentlig sektor
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9.4 Familievern
Mål:
• Gjøre familievernets tilbud mer kjent for
personer med minoritetsbakgrunn
• Sikre at familievernet har god faglig
kompetanse om temaer knyttet til
familier med minoritetsbakgrunn
• Øke bruken/ferdigheten i bruk av tolk i
familievernet
• Øke rekrutteringen av ansatte med
minoritetsbakgrunn
Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om
rådgivning og behandling i forbindelse med samlivskonflikter. Familievernet er et gratis lavterskeltilbud på
førstelinjenivå, samtidig som kontorene er tverrfaglig
bemannet på spesialistnivå. De fleste familievernkontorer driver også utadrettet, forebyggende virksomhet
om familierelaterte tema. Det kan eksempelvis være
gruppevirksomhet, veiledning, opplysningsvirksomhet, samlivskurs m.m.
Par og familier med minoritetsbakgrunn skal ha tilbud
om rådgivning, behandling og mekling ved familievernkontorene på lik linje med par og familier med
majoritetsbakgrunn.
Andelen barnefordelingssaker for domstolene har
økt de siste årene. Det er et mål at foreldrene i større
grad inngår avtaler på et tidligere stadium. Det er i
den forbindelse en utfordring å sikre at flere foreldre
møter opp til mekling ved familievernkontorene og at
de nyttiggjør seg det frivillige meklingstilbudet for å
komme fram til avtaleløsninger.
I alle regioner er det familievernkontorer som har
et aktivt samarbeid med flyktningetjenesten. Det
samarbeides med innvandrerråd, voksenopplæring
og asylmottak. Indre Finnmark Familievernkontor i
Karasjok har påtatt seg et særlig ansvar for å være et
ressurskontor med hensyn til den samiske befolkningen, og har bidratt med kompetansebygging overfor
andre kontorer på dette området.

Regnbueprosjektet ved Sentrum familiekontor i
Oslo ble i 2007 avrundet som 3-årig prosjekt med en
evaluering gjort av NOVA. Prosjektet har lært opp 47
personer med minoritetsbakgrunn som gruppeledere i
forebyggende familiearbeid. Av disse har 17 selv ledet
familiekurs for til sammen ca. 560 foreldre. Evalueringen viste svært gode tilbakemeldinger.

Igangsatte tiltak
Tilrettelegging av tjenester for brukergrupper med
minoritetsbakgrunn i familieverntjenesten
Det har vært arbeidet med å tilpasse familieverntjenesten til å kunne imøtekomme brukergrupper med
minoritetsbakgrunn. Det har vært arbeidsgrupper
med minoritetsgrupper og fast kontakt med innvandrerrådene. Det har blitt utviklet et tilleggshefte
som brukes på introduksjonskurs som omhandler
parforhold, kjønnsroller og barneoppdragelse. Enkelte
familievernkontorer har hatt særlig fokus på tiltak mot
tvangsekteskap og har utviklet nye tilnærminger på
dette feltet. Andre familievernkontor har arbeidet med
grupper av somaliske kvinner, hvor fokus særlig har
vært på kvinnelig kjønnslemlestelse.
I programmet Godt samliv, tilbud om gratis parkurs for
førstegangsforeldre har det vært et fokus på hvordan
programmet kan tilpasses foreldre med minoritetsbakgrunn. Erfaringer viser at det generelle kursopplegget
også kan benyttes av disse foreldregruppene. Kursmateriellet skal utvides med et tilleggshefte til bruk på
kurs med foreldre med minoritetsbakgrunn.

40 Samarbeid med innvandrerråd og asylmottak
Det bør vurderes å igangsette et eller flere prosjekter hvor
utvalgte familievernkontorer kan prioritere kontakt med
innvandrerråd, asylmottak mv. og bidra på de kommunale
introduksjonprogram for nyankomne og andre tiltak som
arrangeres for personer med minoritetsbakgrunn. Erfaringer
fra «Regnbueprosjektet» og andre lokale tiltak skal tas
hensyn til i det videre arbeidet. Det vurderes å sette i gang et
prosjekt med metodeutvikling på noen familievernkontorer
på hvordan det kan samarbeides med helsestasjonene overfor målgruppa etniske minoriteter som nylig har fått barn.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

41 Kompetansehevingstiltak i familievernet
Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet vil arbeide videre med tiltak som kan
gjøre det mer attraktivt for foreldre å benytte meklingsapparatet i regi av familievernkontorene. Departementet vil
øke den flerkulturelle kompetansen i familieverntjenesten
da dette kan bidra til at familier med minoritetsbakgrunn
får et bedre tilpasset tilbud. I denne sammenheng er det
viktig å tilrettelegge for opplæring overfor meklere. Ferdigheter i bruk av tolk bør inngå i kompetanseutviklingen. Å
øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn er også et
ledd i arbeidet med å øke den flerkulturelle kompetansen i
familieverntjenesten. Det er et mål at ansatte i familieverntjenesten står i forhold befolkningen i lokalmiljøet og den
enkelte arbeidsplass.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

Nye tiltak
39 Informasjon om familievernets tilbud
Det skal igangsettes et arbeid for å gjøre familievernets
tilbud mer allment kjent. Det er viktig at familievernkontoret profileres som det naturlige sted å henvende seg for å
få hjelp med samlivskonflikter, også for par og familier med
minoritetsbakgrunn. Familievernet skal iverksette spesielle
og målrettede tiltak for å gjøre minoritetsmiljøene mer
oppmerksomme på familievernets tilbud, blant annet ved å
utgi brosjyrer på flere relevante språk.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
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42 Evaluering av meklingsordningen ved
familievernkontorene
Det er et mål med flere avtaleløsninger uten bruk av domstolene, herunder i regi av familievernkontorene. Mekling
etter barneloven og ekteskapsloven har som formål å få
foreldrene til å komme fram til en skriftlig avtale om foreldreansvar, barnets bosted og samvær etter samlivsbrudd. I
2007 trådte det i kraft lovendringer som har som intensjon
å gjøre ordningen mer fleksibel og målrette tilbudet inn i
mot de sakene der foreldrene har størst behov for hjelp til å
komme fram til avtaler om barna (konfliktsakene). Barne- og
likestillingsdepartementet vil i løpet av våren 2009 igangsette en evaluering av meklingsordningen. Det skal i den
forbindelse belyses hvilke perspektiver det er særlig viktig å
ivareta i forhold til etnisitet.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
Se også tiltak 35 Bedre bruken av kvalifisert tolk

9.5 Helse og omsorg
Mål:
• Bidra til etisk kompetanseheving blant
helsepersonell
• Bidra til økt bruk av tolk i helsetjenesten
Det er et overordnet mål i helse- og omsorgspolitikken
at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester, jf. St. meld. nr. 20 (2006–2007)
Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og
nasjonal helseplan. Pasientrettighetsloven er et virkemiddel til å sikre befolkningen lik tilgang til helsehjelp
av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor
helsetjenesten: primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller tannhelsetjenesten. Pasientrettighetsloven skal:
• Sikre befolkningen lik tilgang til helsehjelp av god
kvalitet.
• Fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste.
• Ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.
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Utfordringen i helse- og omsorgssektoren dreier seg
blant annet om å tilrettelegge for gode universelle
løsninger for å redusere sosiale helseforskjeller. Det
må være tilgjengelighet til informasjon og tjenester
samt samordning av tjenester. Språkproblemer oppleves som en hindring for gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester. For mange minoriteter vil bruk av
tolk være helt sentralt for at veiledning og informasjon
skal bli vellykket. Det er blant annet en forutsetning at
det finnes nok profesjonelle tolker med taushetsplikt
og god kjennskap til medisinske begreper i helsetjenesten.

Igangsatte tiltak
Samarbeid om etisk kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Regjeringen har i samarbeid med KS og yrkesorganisasjonene i 2008 iverksatt prosjektet «Samarbeid
om etisk kompetanseheving» blant ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke
den etiske kompetansen blant de ansatte gjennom å
iverksette et opplæringsprogram slik at alle ansatte får
tilbud om grunnleggende opplæring i etikk og ved å
etablere møteplasser for systematisk etisk refleksjon
i det daglige arbeidet. Målet er at 100 kommuner i
løpet av prosjektperioden (2008–2009) skal ha deltatt
i program for etisk kompetanseheving og etablert
møteplasser. I avtalen som ble inngått i Stortinget, er
partene enige om at etikkprosjektet skal utvikles over
tid til alle kommuner og at kompetansetiltak i etikk
skal styrkes fra 2009.

Rapporteringskrav på bruk av tolk og samisk språk og
kulturkompetanse
Helse- og omsorgsdepartementet stiller i sitt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene krav
om at de skal etablere tolketjenester til pasienter som
har behov for dette. Det stilles videre krav om at de
regionale helseforetakene skal iverksette tiltak for å
styrke de ansattes språk- og kulturkompetanse knyttet
til samisk befolkning. De regionale helseforetakene
skal i 2009 rapportere på kravene i sin årlige melding
til Helse- og omsorgsdepartementet.

Nye tiltak
43 Utvikling av legevakttjenesten
Helsedirektoratet har bestilt forslag til en handlingsplan fra
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen
for å utvikle og styrke legevakttjenesten på flere felt, deriblant styrking av etisk kompetanse i tjenesten. Oppgaver
med tiltak knyttet til etisk kompetanseheving for å unngå
diskriminering i handlingsplanen er:

•
•
•

Målsettinger som angir en ønsket kvalitet utover det som
følger av myndighetskravene (lover og forskrifter).
Personell og kompetansekrav hvor språkforståelse og
etisk kompetanse drøftes og utarbeides.
Opplæring av nyansatte om etiske problemstillinger.

Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

44 Veilederprogram for turnusleger
Fylkesmennenes veiledere vil gjennom veiledningsprogrammet for turnustjenesten for leger i enda sterkere grad
enn tidligere vektlegge etiske problemstillinger for bl.a.
å forebygge diskriminerende holdninger og atferd hos
turnusleger.
Gjennomføring: 2009 –2012
Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

45 Tilrettelegging av informasjon om
tannhelsetjenesten
Regjeringen vil styrke arbeidet med å tilrettelegge informasjon om tannhelsetjenesten. Følgende tiltak vil iverksettes:

•
•

•

Det vil bli utarbeidet materiale til bruk i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten angående tannhelse hos barn og
unge i minoritetsbefolkningen.
Helsedirektoratet har gitt tilskudd til Norsk Tannvern for
produksjon av en DVD-film med tannhelse- informasjon
rettet mot barn og foreldre med bakgrunn fra land
utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
Filmen skal også være egnet til bruk i den samiske
befolkningen og vil bli oversatt til samisk.
Helsedirektoratet vil oversette informasjonsmateriale til
ulike språk inkludert samisk.

Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

Se også tiltak:
34 Kartlegge bruk av tolk i tjenesteytingen
35 Bedre bruken av kvalifisert tolk i offentlig sektor.

9.6 Justissektoren
Mål:
• Styrke dialog og samhandling med
relevante grupper i minoritetsmiljøene
• Øke rekruttering av ansatte med
minoritetsbakgrunn
• Styrke mangfoldsopplæring blant
tjenestemenn/- kvinner og ledere i
justissektoren
Politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen har som oppgave å beskytte borgerne
mot kriminalitet, og å sørge for alle borgeres rettssikkerhet. Det er svært viktig at disse instansene har
kompetanse og ressurser til å håndheve lovverket mot
rasisme og diskriminering, slik at de har tillit i hele
befolkningen. Dette er en forutsetning for at lovbrudd
blir rapportert og vitner melder seg. I arbeidet med å
sikre den generelle tilliten til politiet har Regjeringen
nedsatt et utvalg som skal evaluere kontrollmekanismer for politiet (Finstad-utvalget). Utvalget skal blant
annet evaluere Spesialenheten for politisaker samt
klageordningen i politiet. Offentlige tjenester må
tilrettelegges og tilpasses til de ulike behov som finnes
i befolkningen. Det er derfor viktig at mangfoldet i
befolkningen også gjenspeiles i politietaten og kriminalomsorgen.

Igangsatte tiltak
Videreføring av dialogmøter med innvandrerorganisasjoner
Justisministeren viderefører dialogmøter med innvandrerorganisasjonene. Hensikten med møtene er å ha
en åpen dialog med organisasjoner som jobber opp
mot og forstår problemstillinger relatert til disse gruppenes situasjon i Norge, med særlig fokus på temaer
som er aktuelle for justissektoren.
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Kriminalomsorgen
Nye tiltak
46 Handlingsplan for å beholde og rekruttere
personer med minoritetsbakgrunn i
kriminalomsorgen
Det skal utarbeides en handlingsplan for å beholde og
rekruttere personer med minoritetsbakgrunn i kriminalomsorgen. Handlingsplanen bør blant annet inneholde:

•
•
•
•
•
•

Kartlegging av behov for mangfoldskompetanse
Resultatkrav om økt mangfold
Tiltak for å bevisstgjøre etaten om behovet for mangfold
Inkorporering av mangfoldsperspektivet i strategiske
planer og retningslinjer
Evaluering av opptakskravene til Fengselsskolen i lys av
etatens behov for mangfoldskompetanse
Etablering av ressursgrupper/ møtearenaer for tilsatte
med minoritetsbakgrunn

Gjennomføring: 2009–2010
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

47 Fremme likebehandling av innsatte/domfelte
Justis-og politidepartementet vil fremme likebehandling av
innsatte/domfelte. Dette skal gjøres ved å:

•
•
•
•
•

Gjennomføre en brukerundersøkelse blant innsatte/
domfelte for å kartlegge rasisme, diskriminering og
spesielle behov.
Utarbeide et felles rundskriv for Justis- og politidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet om innsattes
tilgang til tros- og livssynstjenester i fengslene.
Utarbeide relevant informasjonsmateriell for innsatte/
domfelte på flere språk.
Styrke muligheten for innsattes kontakt med familie og
øvrig nettverk gjennom for eksempel økt telefonbruk,
internett, webtelefon osv.
Utarbeide retningslinjer for bruk av tolketjeneste i kriminalomsorgen.

Gjennomføring: 2009–2014
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet
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48 Rådgivningskontor for kriminalitetsofre
med spesialkompetanse i forhold til rasisme og
diskriminering
Spesialkompetanse i forhold til rasisme og diskriminering
skal tilføres et allerede eksisterende rådgivningskontor for
kriminalitetsofre. Dette kontoret vil kunne ta imot henvendelser fra kriminalitetsofre fra hele landet, og det vil kunne
være en støtte for andre rådgivningskontor.
Gjennomføring: 2010
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Konfliktrådet
Nye tiltak
49 Pålegg om aktivt å søke meglerkandidater
med minoritetsbakgrunn
Det er et mål at meglergruppen i konfliktrådet skal avspeile
den lokale befolkningssammensetningen med hensyn til
alder, kjønn og etnisitet i konfliktrådets geografiske område.
Ved nyrekruttering av meglere vil konfliktrådene få pålegg
om aktivt å søke meglerkandidater med minoritetsbakgrunn.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

50 Kompetanseheving i meglerkorpset
Det skal arbeides for et tolerant og flerkulturelt konfliktråd,
og diskriminering, fordommer og rasisme skal motarbeides.
Konfliktsrådssekretariatet skal be konfliktrådene om å bidra
til at dette avspeiles i konfliktrådenes, herunder meglernes
praksis. Meglerne bør på meglersamlinger utfordres både
på egne holdninger, og på hvordan de møter rasistiske
holdninger når de møter det hos parter i megling. Partenes
opplevelser av meglerkorpset skal kartlegges gjennom
brukerundersøkelser.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

51 Stormøter i saker som gjelder rasisme eller
diskriminering

Videreføring av kurs i rekruttering for ledere og administrasjonssjefer

Det skal tilbys stormøter i saker som gjelder rasisme eller
diskriminering. Åtte konfliktråd i Norge har nå kompetanse
i bruk av stormøter, og i forbindelse med foreslått økt
bevilgning vil en ytterligere utbygging av metodebruken
finne sted i 2009. Det er et mål at alle konfliktråd skal
kunne tilby stormøter innen 2011. Konfliktrådene skal
starte registrering av saker som omhandler rasisme og/eller
diskriminering.

Flere domstoler oppfordrer søkere med minoritetsbakgrunn å søke stillinger, og Domstoladministrasjonen
(DA) legger vekt på bredde og mangfold i sine
stillingsutlysninger. I tillegg arrangerer DA kurs i rekruttering for ledere og administrasjonssjefer, der det
bl.a. blir gitt informasjon om regelverk og holdninger
i forhold til å rekruttere medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Det holdes også kurs for tilsettingsråd i
domstolene om samme tema.

Gjennomføring: 2010 –2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Domstolene
Igangsatte tiltak
Videreføring av kompetanseheving i etikk og flerkulturelle spørsmål for dommere
Det gjennomføres regelmessige kurs i etikk for
dommere, eventuelt sammen med advokater og
påtalejurister. Blant de tema som tas opp er opptreden
i rettssalen, herunder behandlingen av fornærmede,
parter og vitner. Tema er også beskrivelse av personer
og hendelser i dommen og hva som er grensen for
krenkende omtale.

Politiet
Igangsatte tiltak
Videreføring av sentralt dialogforum og lokale
dialogfora
Sentralt dialogforum hvor Politidirektoratet møter
representanter for de største innvandrerorganisasjonene i Oslo vil videreføres. Det er samtidig etablert
lokale dialogfora i de fleste politidistriktene. I denne
handlingsplanperioden vil det være et mål å bistå
politidistrikter som ikke har lykkes i arbeidet med å
etablere et lokalt dialogforum.

«Trygghet og tillit»
Videre gjennomføres det årlige kurs i flerkulturelle
spørsmål for dommere («Flerkulturelle dommerutfordringer»). Dette er kurs som omhandler de utfordringer dommere står overfor i møte med personer
med minoritetsbakgrunn og deres møte med norske
domstoler. Blant de tema som behandles er gjenger,
æreskodeks og kulturforståelse. Videre tar man opp
sharialovgivningen i møte med norsk rett, samt bruk
av tolker i domstolene, herunder hva som er tolkens
rolle og krav til tolker og hvordan tilrettelegge for at
tolker skal ha best mulig arbeidsforhold. Dette er tiltak
som vil videreføres.

Politidirektoratet igangsatte høsten 2008 det to årige
prosjektet «Trygghet og tillit». Fire politidistrikter og
ett særorgan er valgt ut til å jobbe med forbedringsområder i møtet mellom politiet og innvandrere. Hensikten med prosjektet er å skape et tillitsfullt forhold mellom innvandrere og politiet. Arbeidet skal evalueres
og resultatene skal inngå i en samlet prosjektrapport.
Rapporten skal danne grunnlaget for videre opplæring
og politiets arbeid i et multietnisk samfunn. Prosjektet
vil blant annet prøve ut et opplæringsprogram som
samarbeidsprosjektet mellom Politidirektoratet og
Politihøgskolen «Rekruttere og beholde» er i ferd med
å utarbeide. Dette er et bevisstgjøringsprogram for
ansatte i politi- og lensmannsetaten som er rettet mot
å forstå hvilke mekanismer som kan ligge til grunn
for at jeg tenker og handler som jeg gjør når jeg møter
mennesker som avviker fra det jeg oppfatter som
normen. Opplæringen vil også gi en innføring i hva diskriminering innebærer. Prosjektet skal gjennomføres
innen 31. mai 2010.
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Politidirektoratets plan for mangfoldsarbeidet
(2008–2013)
Politidirektoratet har utarbeidet en egen plan for
mangfoldsarbeidet i etaten som blant annet omhandler
følgende tiltak:
• Mangfoldsledelse
• Utarbeide oppdatert informasjons- og opplæringsmateriell
• Etniske minoriteter som tema i leder- og fagfora
• Etniske minoriteter omtales i etatens virksomhetsplanlegging som en del av mangfoldsarbeidet
• Øke rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen
• Beholde ansatte med minoritetsbakgrunn i politiet
• Sette lokale måltall for rekruttering
• Ta i bruk den særskilte kompetansen som personer
med minoritetsbakgrunn kan bidra med
Tiltakene i planen skal gjennomføres innen 31.12.2013.

Nye tiltak
52 Integrere mangfoldsperspektiv i all
opplæring på Politihøgskolen
Politihøgskolen skal gjennomgå pensum/ fagplaner til
Politihøgskolen for å sørge for at mangfoldsperspektivet
blir integrert i undervisningen. Med mangfold menes her
kjønnslikestilling, etniske minoriteter, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Kunnskap om og arbeid
mot diskriminering må være integrert i undervisningen.
Gjennomføring: 2010
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

53 Retningslinjer for å motvirke diskriminering
Politimestrene/sjefene for særorganene skal utarbeide retningslinjer vedrørende lederens ansvar for å motvirke diskriminerende oppførsel. Retningslinjene skal fremkomme i
den lokale personalpolitikken og utarbeides fortløpende i
tråd med revisjon av lokale personalpolitiske planer.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Status for rekruttering til politihøgskolen
(PHS):
Pr. 2008 var det 134 søkere med minoritetsbakgrunn til
PHS, hvorav 29 ble tilbudt plass. Dette utgjør 6,7 % av
det totale antallet. Det er en målsetting om minimum
5 % studenter med minoritetsbakgrunn ved PHS.
Politidirektoratet har pr. i dag ikke foretatt en kartlegging av antall ansatte i politi- og lensmannsetaten med
minoritetsbakgrunn.

54 Kartlegging av hvorfor studenter/ansatte
begynner og slutter i politiet
Det vil bli kartlagt nærmere hvorfor studenter/ansatte begynner og slutter i politiet. Hensikten vil være å identifisere
om det er ulike årsaker til at personer med norsk bakgrunn
og personer med minoritetsbakgrunn begynner og slutter i
politiet, og finne tiltak som kan motivere til rekruttering og
motvirke avgang. Dette kan gjøres lokalt i medarbeidersamtaler og sluttsamtaler. Politidirektoratet/PHS har hittil ikke
gjennomført slike undersøkelser med landbakgrunn som
bakgrunnsfaktor.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Justis- og politidepartementet
Se også tiltak 35 Bedre bruken av kvalifisert tolk i offentlig
sektor
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9.7 Toll- og avgiftsetaten

Nye tiltak

Mål:
• Økt mangfold i Toll- og avgiftsetaten,
herunder økt andel medarbeidere med
minoritetsbakgrunn
• Bedre informasjon om kontrollrutiner
og klageadgang

55 Øke andel medarbeidere med
minoritetsbakgrunn i Toll- og avgiftsetaten

Toll- og avgiftsetaten har over lengre tid jobbet med
mangfoldskompetanse. Mangfold og antidiskriminering er viet plass både i etatens etiske retningslinjer og
i etatens etikkportal.
Mangfoldsperspektivet inngår allerede i det løpende
rapporteringsarbeidet i etaten og personalpolitikken
bygger på mangfold som et mål i seg selv. Det legges
stor vekt på etikk og flerkulturell forståelse i etatsutdanningen.

Igangsatte tiltak
Utarbeidelse av mangfoldsstrategi for Toll- og
avgiftsetaten
Toll- og avgiftsetaten startet i 2007 arbeidet med en
mangfoldsstrategi for å følge opp og videreutvikle
etatens arbeid med økt mangfold. Mangfoldsstrategien
omfatter kjønn og likestilling, arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, alderssammensetning og livsfase,
samt flerkulturell arbeidsplass. Strategien beskriver
målsettingen innenfor hver av disse kategoriene frem
til 2012 og viser til ulike tiltak. Mangfoldsstrategien
følger opp politiske føringer om at offentlig sektor
skal gå foran for å sikre en mangfoldig arbeidsstyrke.
Strategien er gjeldende fra 01.01.2009.

Som ledd i oppfølgingen av mangfoldsstrategien ønsker
Toll- og aavgiftsetaten å øke rekrutteringen fra enkelte
grupper i samfunnet. Etaten skal være en diskrimineringsfri
sone. Med større mangfold i etaten vil etaten kunne oppnå
bredere kompetanse og bedre måloppnåelse. I den senere
tid har det lykkes å få flere søkere med minoritetsbakgrunn
til ledige stillinger i etaten.
Etaten vil tiltrekke seg flere attraktive søkere med minoritetsbakgrunn gjennom økt kompetanse i mangfoldsledelse
og økt kompetanse på rekruttering av personer med
minoritetsbakgrunn.
Gjennomføring: 2009 –2012
Ansvarlig: Finansdepartementet

56 Informasjonsmateriell til reisende som har
vært gjennom tollkontroll.
Det kan oppleves ubehagelig å måtte gjennomgå en
tollkontroll, selv om den gjennomføres med forsiktighet.
Reisende som eventuelt er misfornøyde med gjennomføringen av slike kontroller, blir lyttet til og henvendelsene deres
besvares så konkret som mulig.
Toll- og avgiftsetaten har vurdert ulike tiltak for å legge til
rette for at de som ikke er fornøyd med å ha blitt kontrollert
eller måten kontrollen er gjennomført på kan få gitt uttrykk
for det de opplever som en vanskelig situasjon. Tiltak det
jobbes med eller som allerede er innført er:

•
•

En brosjyre som skal deles ut til reisende som har vært
utsatt for tollkontroll hvor det gis en forklaring på hvorfor og hvordan en tollkontroll gjennomføres.
Legge bedre til rette for at den som er blitt kontrollert
kan ta kontakt med overordnet tollmyndighet i etterkant
av en tollkontroll.

Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Finansdepartementet
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57 Seminar om kulturelle utfordringer i
kontrollsituasjoner
I tillegg til etatsopplæringen, gjennomføres det jevnlig
seminarer og temadager for å sikre at ansatte med kontrolloppgaver har oppdatert kompetanse som er viktig i
kontrollsituasjonen.
Kulturelle utfordringer i kontrollsituasjoner og arbeid med
mangfoldsspørsmål hos sammenliknbare etater i andre
land, er blant de tema som har vært tatt opp. Lignende
tema vil bli vurdert for denne type seminarer også i 2009 og
kommende år.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Finansdepartementet
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10 Valg
Mål:
Andelen personer med innvandrerbakgrunn som deltar ved valg, skal
tilsvare valgoppslutningen samlet.
Regjeringens mål er at flest mulig deltar ved politiske
valg. Dette gjelder alle stemmeberettigede. For at et
representativt demokrati skal fungere etter hensikten
er det viktig at ikke valgoppslutningen blir for lav.
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) administrerer valgloven med forskrift og har det overordnede
ansvaret for valgavviklingen, og dermed ansvar for den
generelle informasjonsvirksomheten i forbindelse med
stortings-, fylkestings-, og kommunestyrevalg. Departementets hovedmål for informasjonsvirksomheten
er å sørge for at velgerne får tilstrekkelig informasjon
til å kunne stemme. Dette betyr at alle velgere skal få
tilgjengelig og forståelig faktainformasjon om hvor,
hvordan og når stemmegivningen foregår. Sametinget
har ansvaret for informasjonsvirksomheten ved sametingsvalget.

Status for valgdeltakelse blant innvandrere:
Ved stortingsvalget i 2005 var den totale valgdeltakelsen 77,4 prosent. Av innvandrere med
norsk statsborgerskap stemte totalt 53 prosent.
Ved kommunestyrevalget i 2007 var den totale
valgdeltakelsen 61,2 prosent. Tilsvarende tall ved
fylkestingsvalget var 57,5 prosent. Gjennomsnittlig
valgdeltakelse i 2007 blant norske statsborgere
med innvandrerbakgrunn var 40 prosent og
blant utenlandske statsborgere med innvandrerbakgrunn 36 prosent. Det er imidlertid store
forskjeller i deltakelsen mellom personer med ulik
landbakgrunn og norsk og utenlandsk statsborgerskap.

Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn er en
prioritert målgruppe for KRDs informasjonsvirksomhet ved stortingsvalget 2009. Tiltak rettet mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 vil bli vurdert i
planperioden.
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Nye tiltak

Tiltak IMDi planlegger å gjennomføre er bl.a.:

58 Tiltak for å fremme økt valgdeltakelse blant
personer med innvandrerbakgrunn

•

Kommunal- og regionaldepartementet vil i 2009 gjennomføre ulike tiltak for å informere om stortingsvalget, og disse
tiltakene er ment å skulle nå alle velgere, også personer
med innvandrerbakgrunn, i tillegg til at enkelte tiltak blir
tilpasset målgruppene. Tiltak er bl.a.:
• TV-, kino- og radio-spoter.
• Husstandsbrosjyre, som også skal oversettes til flere
språk og distribueres via ulike organisasjoner.
• Kort «undervisningsfilm» som skal kunne lastes ned fra
internett. Filmen vil primært rettes mot førstegangsvelgere, og det skal informeres om valgets plass i det norske
demokratiske systemet, hvem som har stemmerett og
hvordan man går frem for å stemme. Denne filmen skal
også tilrettelegges med voice-over i flere språk.
• Det blir lagt ut informasjon på tekst-TV og www.valg.no.
• Tildeling av tilskudd til organisasjoner og andre aktører
som ønsker å bidra til å informere stemmeberettigede
om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Tiltak rettet mot
ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig
tilrettelagt informasjon vil bli prioritert.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil bistå
Kommunal- og regionaldepartementet med å informere
velgere med innvandrerbakgrunn om valget og å gjennomføre tiltak for om mulig å oppnå økt valgdeltakelse.
Målet er å bidra til økt valgdeltakelse blant de grupper med
innvandrerbakgrunn som har særlig lav eller synkende
valgdeltakelse.
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•
•

Bidra til å tilpasse faktainformasjon om stortingsvalget
og gjøre denne godt tilgjengelig for målgruppene.
Styrke frivillige organisasjoners kunnskap om stortingsvalget, og aktiviteter som kan bidra til økt valgdeltakelse.
Møter med de politiske partiene for å gi partiene felles
bakgrunnsinformasjon og drøfte tiltak som kan bidra til
økt valgdeltakelse.

Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet

11 Kultur og media
Mål:
• Sikre at kulturelt mangfold blir et
gjennomgående og selvsagt trekk ved
norsk kulturpolitikk
• Arbeide for et åpent og inkluderende
kulturliv
• Fremme forskning som gir grunnlag for
en god politikkutforming på feltet
Norsk kulturpolitikk har som uttalt mål å fremme
et åpent, mangfoldig og inkluderende kulturliv.
Kultur- og kirkedepartementet har derfor iverksatt
en rekke tiltak for å fremme kulturelt mangfold som
en positiv dimensjon ved det norske samfunnet og
som et gjennomgående trekk ved kulturpolitikken.
Målet er et kulturliv som formidler ulike erfaringer og
perspektiver gjennom bred og sammensatt deltakelse
i alle ledd, så vel blant utøvere som beslutningstakere
og publikum.
I forbindelse med markeringen av Mangfoldsåret
2008 ble det gitt en samlet økning på kulturbudsjettet
på over 36 millioner kroner til tiltak som styrker det
kulturelle mangfoldet. Denne satsingen ble forsterket
ytterligere i budsjettet for 2009 og det tas sikte på å
videreføre denne styrkingen også i årene framover.
Dette betyr at kulturbudsjettet nå har og vil fortsette å
ha en tydelig mangfoldsprofil.
Kultur- og kirkedepartementet forvalter også flere
tilskuddsordninger som blant annet skal bidra til å
fremme inkludering for personer med minoritetsbakgrunn i frivillig virksomhet og i idrettslag. Det
er f. eks. et mål å øke andelen barn og ungdom med
minoritetsbakgrunn, og særlig jenter, til idrettslagenes

ordinære aktivitetstilbud. Slike inkluderingstiltak
er viktige i arbeidet med å bekjempe fordommer og
diskriminering blant barn og unge.
Regjeringen ser Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som et sentralt organ når det gjelder dialog
mellom tros- og livssynssamfunn. Hovedoppgaven for
Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og
forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide
for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i
Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med
utgangspunkt i ulike tros- og livssynstradisjoner. Kultur- og kirkedepartementet gir et årlig driftstilskudd til
Samarbeidsrådet, som for 2009 utgjør 1,7 mill. kroner.

Igangsatte tiltak
FoU-prosjekt om Mangfoldsåret
Kultur- og kirkedepartementet igangsatte våren 2008
et følgeforskningsprosjekt der målet er å belyse planleggingen, gjennomføringen og kortsiktige effekter
av det norske markeringsåret for kulturelt mangfold.
Blant annet tas det sikte på å få belyst følgende problemstillinger:
• Hvilke strategier og organisatoriske grep ble valgt
av hhv. stat, fylkeskommuner, kommuner og aktørene i kulturfeltet for å gjennomføre Mangfoldsåret,
og hvordan fungerte de?
• Hva forteller program- og aktivitetsprofilen i løpet
av 2008 om aktørenes oppfatninger av og holdninger til kulturelt mangfold?
• Hvilke effekter kan Mangfoldsåret sies å ha hatt
ved utgangen av 2009? Hvilke strategier, hvilken
ny kunnskap og hvilke typer tiltak kan sies å prege
kulturlivets relasjoner til kulturelt mangfold?
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Departementet har engasjert Norsk institutt for by- og
regionsforskning til å gjennomføre prosjektet. Rapport
vil bli avlevert våren 2010.

Målet er:
• Å øke mangfoldet der hvor strategien legges og
beslutningene tas.

Fokus på styressammensetning

• Å bidra med forståelse av viktigheten av kulturelt
mangfold i styrer og råd, av hensyn til demokratiske
prinsipper og til gagn for kulturinstitusjonene.

Et av de langsiktige målene med Mangfoldsåret var at
institusjoner og organisasjoner som mottar offentlig
støtte til kulturaktiviteter skal gjenspeile det kulturelle
mangfoldet som finnes i dagens Norge. Mangfoldet
skal gjenspeiles i medarbeidere, publikum, ledelse og
styre. Som ledd i dette arbeidet har Kultur- og kirkedepartementet lagt sterk vekt på at styreoppnevninger
foretatt av departementet skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen i Norge.
Gjennom prosjektet Styrende mangfold, som har
mottatt støtte fra Mangfoldsåret og Norsk kulturråd,
arbeides det også for å øke mangfoldet i råd og styrer
i kulturinstitusjoner og organisasjoner generelt, ikke
bare slike som mottar offentlig støtte. Ideen bak
Styrende mangfold er å utarbeide og gjennomføre et
program som skal:
• Kartlegge situasjon og behov innen styrende organer i kulturlivet i forhold til en ønsket flerkulturell
profil.
• Rekruttere og selektere folk med en minoritetsbakgrunn, egnet utdanning og/eller yrkeserfaring til
programmet.
• Trene deltakerne i styrefunksjoner og gi innsikt i
kulturfeltet gjennom teori og praksis.
• Koble sammen personer og styrer på basis av kjennskap til styrekandidaten og kunnskap om institusjonen som trenger et nytt styremedlem.
• Om nødvendig følge opp det nye styremedlemmet
og styret med råd og veiledning.
• Tilrettelegge for videre faglig fordypning og nettverksbygging.
• Organisere regelmessige sammenkomster for
deltakerne, styrer og ledelse fra det offentlige og
private kulturliv.
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Prosjektet er organisatorisk og administrativt
forankret i Du store verden! 13

Innvandrerbefolkningens kultur- og mediebruk
– spørreundersøkelse
Hvert år gjennomfører Statistisk Sentralbyrå (SSB)
en mediebruksundersøkelse for hele den norske
befolkningen. En kulturbruksundersøkelse gjennomføres i tilknytning til denne hvert fjerde år. I
2008 ble det gjennomført en kombinert kultur- og
mediebruksundersøkelse. I forbindelse med denne
har Kultur- og kirkedepartementet tatt initiativ til en tilleggsundersøkelse blant et stort utvalg personer med
innvandrerbakgrunn, der hensikten er å kartlegge
den norske innvandrerbefolkningens kultur- og mediebruk. Hovedrapporten fra undersøkelsen planlegges
publisert i 2009. På bakgrunn av funnene i rapporten
vil departementet vurdere på hvilke områder det
eventuelt vil være behov for spesielle tiltak.

13 Et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som
arbeider innenfor internasjonal kulturformidling og kultursamarbeid.

Nye tiltak
59 Krav til rapportering om kulturelt mangfold
Kultur- og kirkedepartementet har innført krav til rapportering om kulturelt mangfold i tilskuddsbrev og tildelingsbrev til kulturinstitusjoner fra og med budsjettår 2009.
Dette innebærer at institusjoner som mottar tilskudd må
utarbeide langsiktige strategier for å ivareta det kulturelle
mangfoldet i den ordinære virksomheten sin. Det påpekes
spesielt at mangfoldsarbeidet bør forankres gjennom personalprofil, programprofil og publikumsarbeid.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Kultur- og kirkedepartementet

60 Grunnlovsjubileet 2014
Kulturelt mangfold skal være et perspektiv i jubileumsmarkeringen, slik at markeringen bidrar til å forankre ideen om
en norsk identitet i endring og synliggjøre kulturelt mangfold som en viktig og naturlig del av det norske samfunnet.

62 Tiltaksplan for mangfold i NRK
NRK har i 2008 foretatt en intern kartlegging og analyse av
om NRK speiler det flerkulturelle og moderne Norge godt
nok i sin programvirksomhet. NRK ønsket blant annet å
undersøke i hvilken grad de når ut til minoritetsbefolkningen med programtilbud på radio, tv og nett, og om NRKs
programtilbud oppfattes som relevant og attraktivt nok for
minoritetsbefolkningen. Selv om NRK oppfyller sine vedtekter på dette området, ønsker NRK å nå enda bredere ut
til den stadig voksende flerkulturelle delen av befolkningen
enn det de gjør i dag. På bakgrunn av denne kartleggingen
vil NRK legge fram en tiltaksplan for nye og konkrete mål
for mangfoldsstrategien i NRK. Dekning av det flerkulturelle
Norge vil være en sentral del av NRKs strategiarbeid for
2010.
Gjennomføring: 2009 og 2010
Ansvarlig: Kultur- og kirkedepartementet

Gjennomføring: 2009–2014
Ansvarlig: Kultur- og kirkedepartementet

61 Forskning på mediebruk blant personer med
innvandrerbakgrunn
Kultur- og kirkedepartementet gir tilskudd til medieforskning gjennom Rådet for anvendt medieforskning (RAM).
Bevilgningen i 2009 er 2,9 mill kroner. Forskning på mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn er satt opp
som ett av to prioriterte områder for Rådets virksomhet i
2009.
Gjennomføring: 2009
Ansvarlig: Kultur- og kirkedepartementet
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12 Internasjonalt samarbeid
og forpliktelser
Norge har ved sin tilslutning til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og gjennom deltakelse i FN,
Europarådet, Nordisk ministerråd og andre internasjonale organer, forpliktet seg til å fremme likestilling
og hindre diskriminering på ulike grunnlag, jf. vedlegg
2 for en omtale av det internasjonale rammeverket og
forpliktelser.
Norge arbeider i internasjonale organisasjoner for at
flest mulig stater slutter seg til og etterlever det folkerettslige regelverket mot rasisme og diskriminering.
Særlig viktig i denne sammenheng er revisjonskonferansen for verdenskonferansen mot rasisme (avholdt
i Durban i 2001), som vil finne sted i Genève 20.-24.
april 2009.
FNs rasediskrimineringskomite overvåker hvordan
Norge oppfyller sine forpliktelser etter rasediskrimineringskonvensjonen. Norge skal levere sin 19./20.
rapport til FNs rasediskrimineringskomite (CERD) i
september 2009.
Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) har i februar 2009 lagt frem sin fjerde
landrapport om Norges arbeid for å forhindre rasisme
og intoleranse. Rapporten inneholder detaljerte anbefalinger om forhold som bør endres, men også forhold
man er tilfreds med.
Norge deltar også i EUs flerårige rammeprogram
PROGRESS (2007–2013) som omfatter fem områder:
Arbeid, sosial sikkerhet og integrasjon, arbeidsvilkår,
bekjempelse av diskriminering og likestilling mellom
kvinner og menn. PROGRESS støtter opp under EUs
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ikke-diskrimineringspolitikk og regelutvikling, i form
av studier, forskning og analyser samt informasjonsog kompetansetiltak.
Det er et utstrakt samarbeid innenfor Nordisk
ministerråd på blant annet områder som omhandler
politikken for personer med nedsatt funksjonsevne
og på samlivs- og likestillingsområdet når det gjelder
kjønn. Det nordiske samarbeidet er viktig for gjensidig
læring og utvikling på feltet.
Regjeringen vil styrke innsatsen for at likestilling og
ikke-diskriminering skal gjennomsyre norsk innsats i
FN og andre faste organ i nordisk, europeisk og annet
internasjonalt samarbeid. Å se ulike diskrimineringsgrunnlag mer i sammenheng er en utfordring.

Nye tiltak
63 Oppfølging av CERDs anbefalinger til Norges
19./20. rapport
Regjeringen vil i planperioden vurdere CERDs anbefalinger
til Norges 19./20. rapport, og følge opp med nødvendige
tiltak. Barne- og likestillingsdepartementet vil koordinere
arbeidet med oppfølgingen av CERDs anbefalinger til
Norges 19./20. rapport.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med berørte departementer

64 Oppfølging av ECRIs fjerde landrapport om
Norge
Regjeringen vil i planperioden vurdere nærmere ECRIs
anbefalinger til tiltak, og følge opp med nødvendige tiltak.
Barne- og likestillingsdepartementet vil koordinere arbeidet
med å følge opp ECRI-rapporten.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid
med berørte departementer

65 Øke frivillige organisasjoners deltakelse i
Progress
Barne- og likestillingsdepartementet vil søke å tilrettelegge for frivillige organisasjoners deltagelse i EUs
rammeprogram Progress gjennom målrettet informasjon
og veiledning til aktuelle organisasjoner som arbeider for
å fremme likestilling og hindre diskriminering. Se: http://
www.regjeringen.no/nb/dep/aid/sok.html?id=86892&quick
search=PROGRESS
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet

66 Styrke arbeidet for likestilling og mot etnisk
diskriminering i nordisk samarbeid
Barne- og likestillingsdepartementet vil, gjennom arbeidet
i Ministerrådet for likestilling, aktivt støtte opp under
arbeidet for å utvide det nordiske samarbeidet til å omfatte
ulike diskrimineringsgrunnlag, herunder diskriminering på
grunnlag av etnisitet.
Gjennomføring: 2009–2012
Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet
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Vedlegg 1 Det rettslige vernet
mot diskriminering – en omtale av
sentrale lover
Norge har ingen generell grunnlovsbestemmelse
som forbyr diskriminering. Det sivilrettslige diskrimineringsvernet er spredt på flere lover, og de ulike
diskrimineringsgrunnlagene har ulik grad av vern.
Diskrimineringslovgivningen håndheves av særskilte
håndhevingsorganer, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Visse mer graverende former for diskriminering er
regulert i straffeloven og håndheves av påtalemyndigheten. Kjernen i diskrimineringslovgivningen er at den
gir vern mot usaklig forskjellsbehandling.

Likestillingsloven
Likestillingsloven gir vern mot diskriminering på
grunn av kjønn. Likestillingslovens formål er å fremme
likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å
bedre kvinnens stilling, jf. § 1. Kvinner og menn skal
gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og
faglig utvikling. Både kvinner og menn er omfattet av
det lovregulerte vernet mot diskriminering på grunn av
kjønn, selv om likestillingsloven etter formålsbestemmelsen særlig tar sikte på å bedre kvinnens stilling.
Loven gjelder i utgangspunktet på alle samfunnsområder, med unntak for indre forhold i trossamfunn. Likestillingsloven § 3, slår fast at forskjellsbehandling av
kvinner og menn er forbudt. Loven forbyr direkte og
indirekte diskriminering, instruks om å diskriminere
og medvirkning til diskriminering. Det generelle diskrimineringsforbudet er presisert i særbestemmelser.
De særlige bestemmelsene gjelder arbeid, utdanning
og for foreninger, som er viktige arenaer i forhold til
likestilling mellom kjønnene. I tillegg er det en særlig
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bestemmelse om vern mot trakassering. Unntatt fra
diskrimineringsforbudet er indirekte forskjellsbehandling som er saklig begrunnet.
Likestillingsloven fastsetter en positiv forpliktelse til
å fremme likestilling for offentlige virksomheter, arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner (aktivitetsog redegjørelsesplikt). Disse har etter § 1a en plikt til å
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling.
Det skal redegjøres i årsberetning eller årsbudsjett
for den faktiske tilstand når det gjelder likestilling i
virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som
er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
fremme likestilling.
Etter likestillingsloven § 3 a er det tillatt med positiv
særbehandling, som i samsvar med lovens formål
fremmer likestilling mellom kjønnene. Likestillingsloven pålegger også kvotering ved oppnevning av
offentlige utvalg, jf. § 21 som krever at begge kjønn
er representert når et offentlig organ oppnevner eller
utnevner utvalg, styrer, råd, nemnder mv. Bestemmelsen innebærer en plikt til radikal kvotering.

Diskrimineringsloven
Diskrimineringsloven gir vern mot diskriminering
på grunn av etnisitet, religion mv. Lovens formål er å
fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet,
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk,
religion og livssyn, jf. § 1.
Loven gjelder på alle samfunnsområder, men med

visse unntak. Unntatt fra lovens virkeområder er
familieliv og personlige forhold. Det er også et unntak
for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn. Diskrimineringsloven inneholder et forbud
mot både direkte og indirekte diskriminering.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå
et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig
inngripende overfor den enkelte eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter
loven her.
Diskrimineringsloven har også bestemmelser om
forbud mot trakassering, forbud mot instruks om å
diskriminere eller trakassere, forbud mot gjengjeldelse
og forbud mot medvirkning. I tillegg har loven bestemmelser om positiv særbehandling. Det gjelder regler
om delt bevisbyrde. FNs rasediskrimineringskonvensjon er inkorporert i diskrimineringsloven.
Fra 1.1.2009 er det innført en aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven, jf. § 3 a. Aktivitetsplikten pålegger offentlige myndigheter, offentlige og
private arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner
å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
lovens formål. Aktivitetsplikten omfatter blant annet
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Private
bedrifter som jevnlig sysselsetter under 50 ansatte er
unntatt for aktivitets- og rapporteringsplikten. Rapporteringsplikten innebærer et krav om å rapportere om
gjennomførte og planlagte tiltak i årsberetning eller
årsbudsjett.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir vern mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd,
sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Loven skal dessuten bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at
nye skapes. Loven gjelder i utgangspunktet på alle
samfunnsområder, men med unntak for familieliv og
andre forhold av personlig karakter.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven oppstiller
forbud mot diskriminering og trakassering. Det er
også forbudt å medvirke til diskriminering og trakassering samt gi instruks om diskriminering og trakassering. Brudd på lovens tilretteleggingsbestemmelser
utgjør diskriminering.
Lovens slår fast at direkte og indirekte diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Unntatt
fra diskrimineringsforbudet er saklig forskjellsbehandling. Loven åpner også for at positiv særbehandling
kan benyttes.
Det er innført en aktivitets- og rapporteringsplikt i
diskriminerings- og tilgjenglighetsloven tilsvarende
den som gjelder for diskrimineringsloven. I tillegg
pålegger diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten
en plikt til universell utforming (generell tilrettelegging), jf. § 9. En plikt til individuell tilrettelegging
følger av § 12. Plikt til individuell tilrettelegging
påligger arbeidsgiver, skole- og utdanningsinstitusjon
samt for kommunale tilbud som for enkelte tilbud etter
sosialtjenesteloven.

Arbeidsmiljøloven kapittel 13
Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr diskriminering i arbeidsforhold på grunn av seksuell orientering, alder, politisk
syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, samt diskriminering av deltidsansatte eller midlertidig ansatte.
Diskrimineringsforbudet gjelder for det første i
forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og
gjelder alle sider ved arbeidsforholdet fra ansettelse til
opphør. Det omfatter således utlysning av stilling, omplassering, forfremmelse, opplæring og kompetanse
utvikling, lønns- og arbeidsvilkår og opphør av
arbeidsforholdet, jf. § 13-2 første ledd.
Diskrimineringsforbudet omfatter videre arbeidsgivers
valg av selvstendig næringsdrivende og innleide
arbeidstakere og innmelding og deltakelse i arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon, jf. § 13-2
andre ledd.
Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte
diskriminering, trakassering og instruks om å diskriminere. Unntatt fra diskrimineringsforbudet er saklig
forskjellsbehandling. Positiv særbehandling som
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bidrar til å fremme likebehandling er ikke i strid med
diskrimineringsforbudet.

skade å avvente nemndas vedtak, kan ombudet treffe
et hastevedtak.

Boliglovene

I de fleste saker som reiser spørsmål om diskriminering, og som har relevans for ombudets virksomhet,
kan Likestillings- og diskrimineringsombudet opptre
som partsmedhjelper ved siden av den diskriminertes
prosessfullmektig, jf. den nye tvisteloven som trådte i
kraft 1. januar 2008. Ombudet kan også gi retten skriftlige innlegg for å belyse allmenne interesser i en sak.

Med boliglovene siktes det til husleieloven, borettslagloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven. Etter
boliglovene er det forbud mot å diskriminere på grunn
av kjønn, etnisitet, nasjonalt opphav, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, homofil orientering
eller nedsatt funksjonsevne.
I borettslagsloven, boligbyggelagsloven og eierseksjonsloven er det forbudt å sette betingelser for å være
andelseier som kan virke diskriminerende i forhold til
ovennevnte grunnlag. Etter husleieloven kan de nevnte
forhold ikke regnes som saklig grunn til nektelse av
opptak i hustand, framleie, personskifte eller tillegges
vekt ved opphør av leieforholdet. Diskrimineringsforbudet etter husleieloven omfatter både forretningsmessig og privat utleie. Diskrimineringsforbudet gjelder
ikke ved utleie av husrom i egen bolig. Diskrimineringsforbudet etter boliglovene omfatter ikke salg av
bolig (forholdet mellom kjøper og selger). Diskrimineringsloven omfatter imidlertid også salg av bolig.

Diskrimineringslovenes reaksjoner er i hovedsak sivilrettslige ved oppreisning og erstatning for økonomisk
tap. De samme reaksjonene kommer ved gjengjeldelse
mot klager eller vitner. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan gi pålegg om stansing og retting mv.,
samt ilegge tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir
etterkommet. Vedtak fattet av nemnda kan bringes inn
for domstolene til full prøving av saken.

Diskrimineringsombudsloven

Straffeloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal i
henhold til diskrimineringsombudsloven håndheve
følgende lover:

Straffeloven har flere bestemmelser knyttet til hatefulle ytringer og diskriminering, herunder blant annet
§ 135 a og § 349 a. Disse bestemmelsene tilsvarer §§
185 og 186 i ny straffelov 2005 som er vedtatt, men
ikke trådt i kraft.

•
•
•
•
•

Likestillingsloven
Diskrimineringsloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling14
Diskrimineringsforbudet i husleieloven, borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven

I tillegg til håndheving av lovene, herunder både å
behandle klager og gi juridisk veiledning, har ombudet
også en pådriverrolle og kompetanserolle. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke fatte
vedtak i enkeltsaker, men kan gi skriftlig uttalelse i
enkeltsaker. I de tilfeller hvor partene ikke innretter
seg etter en uttalelse, kan ombudet bringe saken opp
for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som kan
fatte bindende vedtak. Dersom ombudet ikke oppnår
en frivillig ordning, og det kan medføre ulempe eller
14 Med unntak av § 13-1 tredje ledd og § 13-8
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Ved grov overtredelse av diskrimineringsforbudet i
diskrimineringsloven som er begått av flere i fellesskap kan bøter eller fengsel i inntil tre år ilegges. Denne bestemmelsen håndheves av påtalemyndigheten.

Straffeloven 1902 § 135 a hjemler straff for den som
offentlig setter frem en diskriminerende handling eller
hatefull ytring. Likt med at ytringen er offentlig fremsatt regnes ytring som er egnet til å nå et større antall
personer, men uten at ytringen faktisk er spredd. Som
ytring regnes også bruk av symboler. Skyldkravet er
forsett eller grov uaktsomhet. Strafferammen er bøter
eller fengsel i inntil 3 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å
true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse
eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

I ny straffelov 2005, jf. § 185 annet ledd bokstav d er
også grunnlaget nedsatt funksjonsevne tatt inn.
Straffeloven 1902 § 349 a rammer visse diskriminerende handlinger. Bestemmelsen hjemler straff for
den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet,
på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge
eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham
varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre.
Det samme gjelder ved nektelse på grunn av en
persons homofile legning, leveform eller orientering.
Skyldkravet er forsettlig eller grovt uaktsomt. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.
I ny straffelov 2005, jf. § 186 første ledd bokstav d er
også grunnlaget nedsatt funksjonsevne tatt inn.
Straffeloven 1902 har også regler om straffeskjerpelse
ved rasistisk motiverte legemskrenkelser og skadeverk, jf. §§ 232 og 292. Diskrimineringsloven § 15 har
en egen bestemmelse om straff for diskriminering
foretatt av flere i fellesskap.
Det er vedtatt (men ikke trådt i kraft) en ny lovbestemmelse (ny straffelov § 77 bokstav i) som går ut på at
handlinger som har sin bakgrunn i andres trosbekjennelser, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse mv
skal vektlegges i skjerpende retning i straffeutmålingen.

Opplæringslova
Opplæringsloven stiller krav til at skolen skal arbeide
aktivt for å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø,
jf. Opplæringslova Kapittel 9 a. Elevane sitt skolemiljø:

§ 9 a-1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har
rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar
helse, trivsel og læring.

§ 9 a-3 Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje
eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan
oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som
er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at
ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar
som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle
skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg,
sjølv gripe direkte inn.

Alkoholloven
For å bekjempe diskriminering ved utesteder er det
i alkoholloven § 1-8 tatt inn en bestemmelse om at
skjenkebevilling skal kunne inndras dersom det ved
skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner
som nevnt i straffeloven § 349 a, herunder blant annet
etnisitet og religion. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli
2005. Det er kommunene som skal håndheve denne
bestemmelsen i alkoholloven.

Serveringsloven
Serveringsloven har regler som omhandler utestedsdiskriminering. Den som vil gjøre seg næring av å drive
serveringssted må i følge § 3 ha serveringsbevilling gitt
av kommunen. Bevillingshaver, daglig leder og personer
som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha
utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen,
skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen,
lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet,
religion mv. Personer som nevnt må heller ikke ha
begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en
måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.
Uklanderlig vandel er et vilkår som skal være tilstede
både ved søknad om bevilling og i driftsperioden.

Markedsføringsloven
Markedsføringsloven skal hovedsakelig beskytte
forbrukere mot urimelige og villedende handlinger.
Det er Forbrukerombudet som håndhever loven. I
loven er det imidlertid en bestemmelse om kjønnsdiskriminerende reklame. Bestemmelsen kom inn i
loven når likestillingsloven ble vedtatt. Ved å innta en
bestemmelse om kjønnsdiskriminerende reklame i
markedsføringsloven, var tanken at reklamen skulle
fremme likestiling mellom kjønnene. Ny markedsføringslov vil tre i kraft 1. juni d.å. Bestemmelsen om
kjønnsdiskriminerende reklame videreføres.

Utlendingsloven
Endringer i den nye utlendingsloven av mai 2008 (med
planlagt ikrafttredelse 1.1.2010) kan ha relevans for
arbeidet mot diskriminering, henholdsvis utlendingsloven § 21 Alminnelig utlendingskontroll og § 103 Undersøkelse av utlendingens person, bolig eller lignende.
I henhold til lovens § 21 skal det føres alminnelig
utlendingskontroll. Dette er nødvendig for å avklare utlendingers identitet og oppholdsstatus. Det er politiet
som har ansvar for å føre utlendingskontroll.
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Det framgår av den nye bestemmelsen at utlendingskontroll bare kan gjennomføres dersom «tid, sted
og situasjon» tillater et slikt inngrep. Dette er nytt i
forhold til gjeldende lov og innebærer en lovfesting av
at kontroll av utlendinger må begrunnes i objektive
forhold. Det er for eksempel ikke adgang til å stanse
noen alene på grunn av at vedkommende ’ser utenlandsk ut’ eller snakker et annet språk enn norsk.
En lovfesting av dette prinsippet om ikke-diskriminering kan bidra til en styrking av rettssikkerheten for
utlendinger som oppholder seg i riket. Det vises også
her til lovens forarbeider hvor det framgår at formålet
med bestemmelsen er å lovfeste kriteriene for politiets
kontrollvirksomhet for å sikre at kontrollen ikke er
vilkårlig eller diskriminerende.
Med lovens § 103 styrkes kravet til skriftlighet ved politiets undersøkelse av utlendingens person, bolig eller
lignende. Det framgår av loven at «Beslutningen skal så
vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med undersøkelsen og hva undersøkelsen omfatter.» Det legges også vekt på at utlendingen
skal være informert om grunnlaget for undersøkelsen.
Også denne regelen er gitt av rettssikkerhetsgrunner
og for å sikre notoritet rundt beslutningen.
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Vedlegg 2 Internasjonale
rammeverk og forpliktelser
Norge har ved sin tilslutning til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og gjennom deltakelse
i FN, Europarådet, Nordisk ministerråd og andre
internasjonale organer, forpliktet seg til å motarbeide
diskriminering på ulike grunnlag. Ikke-diskriminering
er et prinsipp og en rettslig norm som er nedfelt i en
rekke internasjonale konvensjoner ratifisert av norske
myndigheter.

endom, fødsel eller status forøvrig. Viktige rettigheter
etter konvensjonen er også rett til arbeid, rettferdige
og gode arbeidsvilkår, foreningsfrihet, retten til utdanning og deltakelse i det kulturelle liv.

FN – systemet

• FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for
rasediskriminering (rasediskrimineringskonvensjon/
ICERD), ratifisert av Norge i 1970.
• FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (kvinnekonvensjon/CEDAW),
ratifisert av Norge i 1981.
• FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjon/CRC), ratifisert av Norge i 1991.
• FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
(torturkonvensjon/CAT), ratifisert av Norge i 1986.
• FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ikke har
ratifisert ennå.

FNs generalforsamling vedtok enstemmig Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948. Likeverdighetsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsippet står
sentralt i Verdenserklæringen. Verdenserklæringen er
ikke rettslig bindende.

FN-konvensjoner
FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske
rettigheter (ICCPR) som ble vedtatt i 1966 har flere
bestemmelser om ikke-diskriminering. Konvensjonens
grunnleggende diskrimineringsforbud finnes i art.
26 som blant annet forbyr enhver form for forskjellsbehandling på grunnlag som rase, hudfarge, kjønn,
språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling for øvrig. Viktige rettigheter etter konvensjonen
er retten til liv, forbud mot tortur og annen nedverdigende eller umenneskelig behandling, retten til likhet
for domstolene som blant annet sikrer retten til gratis
bistand til tolk og rett til beskyttelse av privatlivet.
FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter (ICESCR) som ble vedtatt i
1966, skal hindre forskjellsbehandling på grunn av
rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller
annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, ei-

FN har etter dette vedtatt flere erklæringer og særkonvensjoner som utdyper menneskerettighetsvernet. De
mest sentrale særkonvensjonene er:

FN-konvensjonene er inkorporert i norsk lov på ulike
måter. FN-konvensjonen om barnets rettigheter,
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter samt
konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven, og er dermed gitt forrang foran norsk
lov dersom det er motstrid mellom rettigheter etter
konvensjonene og norsk lov.
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FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering er inkorporert i diskrimineringsloven,
jf. § 2, mens FNs konvensjon om å avskaffe alle former
for diskriminering av kvinner er inkorporert i likestillingsloven, jf. § 1b. Torturforbudet i FNs torturkonvensjon er innarbeidet i straffeloven.

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for
rasediskriminering (ICERD)
Rasediskrimineringskonvensjonen forplikter Norge
til å forby og avskaffe enhver form for rasediskriminering, og garantere likhet for loven uten forskjellsbehandling på grunn av rase, hudfarge, nasjonal eller
etnisk opprinnelse, fra enhver persons, gruppes eller
organisasjons side. Dette gjelder særlig i forbindelse
med retten til likebehandling for domstolene og andre
rettshåndhevingsorganer, retten til personlig sikkerhet, politiske rettigheter og andre borgerlige rettigheter, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter samt
retten til adgang til alle steder og tjenester til bruk for
allmennheten, jf. artikkel 5.

Overvåkingsorganer
Gjennomføringen av de syv nevnte FN-konvensjonene
overvåkes av hver sin ekspertkomité. FNs rasediskrimineringskomité (CERD) overvåker gjennomføringen
av FNs rasediskrimineringskonvensjon. Statene som
har ratifisert konvensjonen, skal rapportere regelmessig til FNs rasediskrimineringskomite om hvordan
man oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. Norge vil
levere sin 19./20. rapport til CERD i september 2009.

av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter. ILOs formål er å fremme
sosial rettferdighet og rettigheter i arbeidslivet.
ILO har lang erfaring i å yte minoriteter vern i konvensjoner og rekommendasjoner, og har blant annet
utarbeidet standarder for å motvirke diskriminering i
arbeidsforhold.

ILO-konvensjon nr. 111 om sysselsetting og yrke
ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering knyttet til
sysselsetting og yrke fra 1958 ble ratifisert av Norge i
1959. Konvensjonen stiller blant annet krav til statenes
lovgivning og til statenes politikk for å forhindre diskriminering i forbindelse med ansettelser og utøvelse av
yrke. Konvensjonen gjelder diskriminering på grunn
av rase, hudfarge, kjønn, religion, politisk oppfatning,
nasjonal eller sosial opprinnelse.

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i
selvstendige stater
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i
selvstendige stater fra 1989 ble ratifisert av Norge
som første stat i 1990. For Norges del har konvensjonen sentral betydning for samene. Konvensjonen
inneholder viktige bestemmelser for urfolks kultur og
næringsliv, blant annet hva angår dem og om landrettigheter. Ikke-diskriminering er en viktig forutsetning
for konvensjonen, og er også nevnt eller henvist til i
enkelte av konvensjonens bestemmelser.

FNs menneskerettighetsråd
Enkeltpersoner kan i en viss utstrekning klage til
Menneskerettighetskomiteen og Rasediskrimineringskomiteen, siden Norge har akseptert individuell klagebehandling i henhold til konvensjonen om avskaffelse
av alle former for rasediskriminering og konvensjonen
om sivile og politiske rettigheter.
Likestillings- og diskrimineringsombudet skal påse
at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med
Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og
FNs rasediskrimineringskonvensjon.

ILO
Den internasjonale arbeidsorganisasjon (International
Labour Organization (ILO) ble etablert i 1919. I
1945 ble ILO underlagt FN som særorganisasjon.
Organisasjonen er en trepartsorganisasjon bestående
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FNs menneskerettighetsråd er FNs viktigste politiske
menneskerettsorgan. Rådet ble opprettet av FNs
generalforsamling 15. mars 2006, og erstatter den
tidligere Menneskerettighetskommisjonen. Menneskerettighetsrådet har til oppgave å fremme universell
respekt og beskyttelse av alle menneskerettighetene
og frihetene, for alle mennesker og grupper.

Durban konferansen
En verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse ble avholdt i
Durban i 2001 (omtalt som Durban I). På denne konferansen ble det enighet om en handlingsplan med anbefalinger til statene om tiltak som bør iverksettes for
å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering.
Oppfølgingskonferansen (Durban II) skal etter planen
finne sted i Genève i april 2009. Revisjonskonferansen

er en del av FNs generalforsamling, og det pågår nå
forberedelser til konferansen innenfor rammen av FNs
menneskerettighetsråd.

tilhørende nasjonale minoriteter og majoritetsbefolkningen på alle områder.

Overvåkingsorganer
Slutt-teksten fra Durban II, vil tas med i det videre
arbeidet med oppfølging av denne handlingsplanen.

Europarådet
I henhold til Europarådets reviderte statutter fra
1993 understrekes det at samarbeidet er basert på
parlamentarisk demokrati, rettsstatsprinsipper og
menneskerettigheter. Europarådets menneskerettslige
normgrunnlag fremkommer først og fremst av Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon, EMK,
vedtatt i 1950. Europarådet har vedtatt flere konvensjoner og resolusjoner som utdyper EMK.

Den europeiske menneskerettskonvensjon/EMK
Den europeiske menneskerettskonvensjonen av
1950 (EMK) er inkorporert med forrang i norsk
lov gjennom menneskerettsloven. EMK inneholder
mange av de samme rettigheter som FNs konvensjon
om sivile og politiske rettigheter. Art. 14 er ikkediskrimineringsbestemmelsen i EMK. Denne forbyr
diskriminering på grunnlag som kjønn, rase, farge,
språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal
minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK
En tileggsprotokoll nr. 12 til EMK, som styrker
vernet mot diskriminering, trådte i kraft i 2005. Norge
undertegnet protokollen i 2003, men har foreløpig
ikke ratifisert den. Diskrimineringslovutvalget, som
skal fremme forslag til en samlet lovgivning mot
diskriminering, skal utrede om Norge bør ratifisere
tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av
nasjonale minoriteter
Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av
nasjonale minoriteter trådte i kraft i 1998 og ble ratifisert av Norge i 1999. Art. 4 i konvensjonen forplikter
statspartene å garantere retten til likhet for loven og
til lik beskyttelse av loven for personer som tilhører
nasjonale minoriteter. Enhver diskriminering basert på
tilhørighet til en nasjonal minoritet skal være forbudt.
Statene er også pålagt å treffe egnede tiltak for å
fremme full og effektiv likestilling mellom personer

Den europeiske menneskerettighetsdomstol, EMD, er
det viktigste overvåkningsorganet når det gjelder menneskerettigheter. Domstolen behandler individuelle
klager på medlemsstatenes brudd på EMK. Domstolen tar imot klager både fra borgerne i det aktuelle
medlemslandet og andre stater i Europarådet.

ECRI
Europarådet har etablert den europeiske kommisjon
mot rasisme og intoleranse, ECRI. Det er et uavhengig
organ for overvåking av menneskerettigheter, og er
spesialisert på rasisme og intoleranse. Kommisjon har
til oppgave særskilt å overvåke, medlemslandenes generelle arbeid for å forhindre rasisme og intoleranse.
ECRI offentligjorde sin 4. landrapport om Norge i
februar 2009.
ECRI legger i den 4. landrapporten opp til en midtveisevaluering i 2011, en såkalt interimsrapportering på
noen av de gitte anbefalingene. De har varslet at de vil
legge vekt på tre forhold:
1. At norske myndigheter sikrer at den generelle plikten som pålegger offentlige myndigheter og private
arbeidsgivere i forhold til å fremme likestilling og
hindre diskriminering i forbindelse med utøvelsen
av sine funksjoner, inkluderer spesifikke forpliktelser, især i form av overvåking, samt vedtakelse
og implementering av programmer for likestilling.
ECRI anbefaler at norske myndigheter gir Likestillings- og diskrimineringsombudet kompetanse til å
foreta rettslig håndheving av offentlige myndigheters og arbeidsgiveres plikt til å fremme likestilling
og hindre rasediskriminering i forbindelse med
utøvelse av sine funksjoner.
2. At norske myndigheter øker tilgjengeligheten og
bruken av profesjonelle tolker i helsevesenet og
innen rettssystemet.
3. At norske myndigheter tar skritt for å foreta seg
noe med hensyn til rasistisk profilering, især hva
stopp og sjekk – operasjoner angår, utført av politiet,
tollere og tjenestemenn i immigrasjonsmyndigheten.
Spesielt anbefaler ECRI at norske myndigheter får
utført forskning på rasistisk profilering og overvåker
politiets aktiviteter for å kunne identifisere praksis.
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Norges neste helhetlige rapportering vil foregå i 2013.
Da vil alle anbefalingene i den 4. landrapporten bli
vurdert helhetlig.

Wergelandssenteret
Norge har i samarbeid med Europarådet opprettet
Wergelandssenteret som er et europeisk ressurssenter
for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap for alle
medlemsstatene i Europarådet, jf. tiltak 23 i planen.

EU/EØS
I traktaten om opprettelsen av Den Europeiske Union
(EU-traktaten) fremgår at det å fremme likestilling
mellom kvinner og menn er en av fellesskapets
oppgaver. EU-traktaten er ikke del av EØS-avtalen.
Likevel følger det av EØS-avtalen artikkel 69 og 70
at Norge skal gjennomføre prinsippet om lik lønn og
lik behandling for kvinner og menn i arbeidsforhold.
Dette tilsvarer EF-traktaten artikkel 141. Det er vedtatt
flere likestillingsdirektiver (om kjønnsdiskriminering)
som er en del av EØS-avtalen.15 Norge har gjennomført
alle direktiv som omfatter kjønn.
EU har i tillegg vedtatt direktiv 2000/43/EF om
gjennomføring av prinsippet om likebehandling
uavhengig av rase eller etnisk opprinnelse (rasediskrimineringsdirektivet), og direktiv 2000/78/EF om
generelle rammebestemmelser om likebehandling i
arbeidsforhold som nedfeller et forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, religion, tro,
funksjonshemming og alder (rammedirektivet). Disse
direktivene er hjemlet i EU-traktaten artikkel 13 og faller derfor i utgangspunktet utenfor EØS-samarbeidet.
Norge har likevel valgt å implementere direktivene i
nasjonal lovgivning.
EU jobber med et direktivforslag om likebehandling
også kalt ikke-diskrimineringsdirektivet. Formålet
med direktivet er å forby diskriminering på grunn av
15 EUs direktiv 76/207/EØF om gjennomføring av prinsippet om lik behandling
av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og
forfremmelse samt arbeidsvilkår (likestillingsdirektivet fra 1976, endret i 2002).
Likelønnsdirektivet 75/117/EØF og bevisbyrdedirektivet 97/80/EF som gjelder
arbeidsforhold. Disse to direktivene ble opphevet i 2006 og innlemmet i direktiv
2006/54/EF om gjennomføring av prinsippet om like muligheter for og like
behandling av menn og kvinner. 2006-direktivet samler en rekke av direktivene
om kjønnsdiskriminering. Det nye direktiv 2006/54/EF ble innlemmet i EØSavtalen 14. mars 2008, med frist for gjennomføring 15. august 2009.
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religion, tro, alder, funksjonshemming og seksuell
orientering i samfunnslivet. Eksisterende lovgivning gjelder for arbeidslivet, og mellom kjønnene.
Direktivet er dermed siste etappe i EUs ikke-diskrimineringslovgivning. Europakommisjonen har markert
direktivforslaget som EØS relevant.

Relevant programsamarbeid innen EU/EØS
Norge deltar i EUs flerårige rammeprogram PROGRESS (2007–2013). PROGRESS er en forkortelse
for Programme for Employment and Social Security og
omfatter fem områder: Arbeid, sosial sikkerhet og integrasjon, arbeidsvilkår, bekjempelse av diskriminering
og likestilling mellom kvinner og menn. PROGRESS
støtter opp under EUs ikke-diskrimineringspolitikk og
regelutvikling, i form av studier, forskning og analyser
samt informasjons- og kompetansetiltak i form av
seminarer og kampanjer.
Frivillige organisasjoner i Norge (ikke-kommersielle)
er invitert til å delta i PROGRESS ved å søke prosjekt
og prosjektmidler gjennom offentlige utlysninger
publisert på Europakommisjonens hjemmeside (DG
Employment: Se Call for proposals: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en ).
EU finansierer 80 prosent av prosjektkostnadene, de
resterende 20 prosent forutsettes å dekkes ved egenfinansiering.

EUs høynivågruppe for ikke-diskriminering
Europakommisjonen oppnevnte høsten 2008 en ekspertgruppe bestående av representanter fra nasjonale
myndigheter for evaluering av og forslag til effektive
nasjonale og europeiske ikke-diskrimineringstiltak.
Norge deltar i EUs høynivågruppe for ikke-diskriminering som observatør.

Nordisk samarbeid
Nordisk ministerråd (NMR)
Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan som ble etablert i 1971. Statsministrene har det overordnede ansvaret for NMR,
men i praksis er ansvaret delegert til de nordiske
samarbeidsministrene (MR-SAM) og den Nordiske
samarbeidskomiteen (NKS) som består av embetsmenn fra de nordiske landene og selvstyrte områdene.

NMR består av flere ministerråd (MR). Et av disse er
ministerrådet for likestilling som også har en egen
embetsmannskomite (EK-JÄM).
Flere av de nordiske landene er i ferd med å reorganisere likestillings- og diskrimineringsområdet. Til nå
har det vært kjønn som de nordiske likestillingsministrene har hatt som felles arbeidsområde, men det er
startet en prosess for å drøfte om dette samarbeidet
bør utvides til å gjelde flere diskrimineringsgrunnlag i
tråd med de nasjonale prosesser. Dette omfatter også
spørsmålet om et mer formelt nordisk samarbeid knyttet til å bekjempe etnisk diskriminering.
Fra før har NMR etablert organer som retter fokus
både på funksjonsnedsettelse og alder uten at de ulike
grunnlagene er koblet sammen og i tilstrekkelig grad
knyttet til et likestillings- og diskrimineringsperspektiv.

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) er de
nordiske likestillingsministrenes kunnskaps- og informasjonssenter for kjønns- og likestillingsforskning.
NIKK er lokalisert ved Universitetet i Oslo og finansieres av Nordisk ministerråd (NMR) på bakgrunn av
treårige kontrakter. Nåværende kontrakt utgår i 2010
og NMR vil i denne sammenheng vurdere nærmere
senterets organisering, innretning, oppgaver og
mandat. Som en del av denne prosessen vil det også bli
reist spørsmål om det formelle nordiske samarbeidet
bør utvides til å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag
som for eksempel å fremme likestilling og hindre
diskriminering på etnisk grunnlag.
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Vedlegg 3 Noen tilgrensende
handlingsplaner og tiltak
Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis
Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis! Strategi
for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007–2009
inneholder ulike tiltak som har sammenheng med
målene for Handlingsplan for å fremme likestilling og
hindre etnisk diskriminering. Strategiplanen skal blant
annet bidra til et inkluderende læringsmiljø, fritt for
rasisme, diskriminering, mobbing og vold. Målene for
strategiplanen er:
• Bedre språkferdighetene blant minoritetsspråklige
barn i førskolealder.
• Bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige
elever i grunnopplæringen.
• Øke andelen minoritetsspråklige elever og lærlinger
som begynner og fullfører videregående opplæring.
• Øke andelen av minoritetsspråklige studenter i
høyere utdanning og bedre mulighetene for å gjennomføre utdanningen.
• Bedre norskferdighetene til minoritetsspråklige
voksne for å øke mulighetene for utdanning og aktiv
deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv.
Kunnskapsdepartementet koordinerer arbeidet med
oppfølging av strategiplanen.

Handlingsplan for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen
Regjeringen arbeider for at Norge skal være et
inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter
til å bidra og til å delta i arbeids- og samfunnslivet.
Regjeringen vil legge til rette for at nyankomne innvandrere raskt kommer ut i inntektsgivende arbeid, og vil
forhindre at det utvikles et klassedelt samfunn hvor
personer med innvandrerbakgrunn har dårligere leve-
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kår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for
øvrig.
Regjeringen har styrket innsatsen for integrering og
inkludering av innvandrerbefolkningen gjennom en
egen handlingsplan. Handlingsplanen inneholder tiltak
innenfor flere departementers ansvarsområder, og
innsatsområdene i planen er arbeid, oppvekst, utdanning og språk, likestilling og deltakelse.
Handlingsplanen for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen ble lansert i 2007. Tiltakene i
planen ble videreført og styrket i 2008 og 2009.
Regjeringen viderefører også rapporteringen på Mål
for inkludering som omtales i Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Det
er utviklet 17 konkrete mål på ulike politikkområder
som dekker flere områder som er viktige i den enkeltes liv. Hensikten er å måle utviklingen av inkludering
av innvandrerbefolkningen over tid.
Gjennom innsatsen for integrering og inkludering
av innvandrerbefolkningen satser Regjeringen blant
annet på å få flere innvandrere i arbeid. Virkemidler er
blant annet arbeidsrettede tiltak overfor innvandrere,
kvalifiseringstiltak som Ny Sjanse, og samarbeid med
partene i arbeidslivet for å øke rekrutteringen av ikkevestlige innvandrere, jf. Mangfoldsløftet. Arbeids- og
inkluderingsdepartementet koordinerer arbeidet med
oppfølging av handlingsplanen.

Handlingsplan for samiske språk 2009–2014
Et levende samisk språk er grunnleggende for det
samiske samfunnets fremtid. På tross av positiv
innsats for samisk språk fra Sametinget og det samiske
samfunnet, samt statens rammeverk for opplæring i
samisk og bruk av samisk i den offentlige forvaltning
og tjenesteyting, er avgangen av samiske språkbrukere større enn tilveksten.
Regjeringens målsetting er å legge forholdene til rette
for en trygg fremtid for de samiske språkene – nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Det legges også opp
til tiltak for revitalisering av østsamisk og pitesamisk
språk. Regjeringen arbeider på denne bakgrunn, i
samråd med Sametinget, med en handlingsplan som
skal legge grunnlag for en bred og langsiktig innsats
for samisk språk. Det tas sikte på at handlingsplanen
vil foreligge våren 2009. Det legges opp til at handlingsplanen skal ha tre hovedmål:
• Styrke opplæringen i og på nord-, lule- og sørsamisk
på alle nivå.
• Øke bruk av samisk språk på alle samfunnsarenaer.
• Synliggjøre samisk språk i det offentlige rom.
Tiltak for styrking av samisk opplæring på alle nivå
og rekruttering til samisk lærerutdanning og annen
utdanning med samisk språk i fagkretsen vil være sentrale i handlingsplanen. Videre vil tiltak for å utdanne
kvalifiserte samiske tolker bli behandlet i handlingsplanen. Det er i dag mangel på samiske tolker, både
i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Arbeids- og
inkluderingsdepartementet koordinerer arbeidet med
handlingsplanen.

helhetlig tilnærming, hvor tiltakene er mer målrettet
og samlet. Regjeringen, i samarbeid med Oslo kommune og i dialog med gruppen, utarbeider derfor
en handlingsplan for å bedre situasjonen for rom.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet koordinerer
arbeidet med handlingsplanen.

Oppfølging av St. meld. nr. 35 (2007–2008) Mål
og meining
I St.meld. nr. 35 Mål og meining. Ein heilskapeleg
norsk språkpolitikk, språkmeldingen, har Regjeringen
skissert grunnlaget for utforming av en helhetlig
språkpolitikk. I språkmeldingen heter det at Kultur- og
kirkedepartementet har et overordnet språkpolitisk
ansvar ikke bare for norsk, men også overfor samisk,
språkene til nasjonale minoriteter og andre minoritetsspråklige grupper i Norge. Språklig mangfold er et
viktig perspektiv i språkpolitikken.
I arbeidet med oppfølging av språkmeldingen, vil Regjeringen sette i gang en rekke prioriterte tiltak. Det
er et språkpolitisk mål å styrke det språklige grunnlaget for det samiske urfolket i Norge, og å legge
til rette for å verne og styrke språkene til nasjonale
minoriteter, slik at de kan bevare og utvikle sin egen
språklige identitet. Språkpolitikken må også ta hensyn
til alle grupper av nordmenn med nyere innvandrerbakgrunn, to- eller flerspråklige med et annet morsmål
enn norsk. Kultur- og kirkedepartementet koordinerer
arbeidet med oppfølging av meldingen.

Handlingsplan for å bedre levekårssituasjonen
for norske rom
Norske rom er en marginalisert gruppe. Beskrivelser
fra bl.a. eksperter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet og rom selv bekrefter at
rom opplever utfordringer på flere levekårsområder.
Manglende skolegang, problemer med å få innpass i
boligmarkedet og arbeidsmarkedet, diskriminering
og en generell skepsis blant rom i forhold til norske
myndigheter bidrar til å vanskeliggjøre roms levekårssituasjon i dag. Regjeringen anser det som lite
realistisk at roms levekårsproblemer vil kunne forbedres utelukkende gjennom enkeltstående tiltak. Etter
Regjeringens syn vil endringer måtte skje gjennom en
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Eksempler på videreførte tiltak for å fremme
like muligheter for samer og nasjonale
minoriteter
Kompetansesenter for urfolks rettigheter
For å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolks
rettigheter og samiske rettigheter er det opprettet et
kompetansesenter for urfolks rettigheter i Kautokeino.
Senteret bruker sine web-sider aktivt i sitt formidlingsarbeid – www.galdu.org. Senteret utgir også et eget
tidskrift Gáldu Čála– Tidskrift for urfolks rettigheter.

som minoritetskultur i samspill med majoritetskulturen
og å bidra til at taterbarn og deres foreldre skal oppleve
en mest mulig positiv situasjon i barnehage og skole.
Prosjektet ble iverksatt i 2002 av DMMH og Høgskolen
i Sør-Trøndelag (HiST). Prosjektet er en samfinansiering
mellom ulike departementer. Tilbakemeldinger fra
prosjektet tyder på at prosjektet er vellykket, bl.a. ved
at barna føler seg mer velkomne i skolen, og at lærerne
har fått større forståelse for taterne. Prosjektet skal videreføres ut 2009. Fra 2010 tas det sikte på at arbeidet skal
være en permanent ordning med avtale med DMMH og
tilknytning til Taternes landsforening.

Samiske veivisere
Prosjektet Samiske veivisere er fra 2004 finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Samisk høgskole er
ansvarlig for prosjektet. Prosjektet består av at tre samiske
ungdommer hvert år velges ut til å få et års stipend for å
reise rundt til videregående skoler for å fortelle om samisk
kultur og hvordan det er å være samisk ungdom i dagens
samiske samfunn. Regjeringen har gjort prosjektet Samiske veivisere til en permanent ordning fra 2008.

Romani fra barn til voksen
Prosjektet Romani- fra barn til voksen ledes av Dronning
Mauds Minnes Høgskole (DMMH) og har som mål at
taternes kultur kan få komme til uttrykk og bli framhevet
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Voksenopplæringsprosjektet for rom i Oslo
1. oktober 2007 åpnet et tilbud for rom (sigøynere)
ved Gamle Løren skole på Økern i Oslo. Skolen er et
undervisningssenter hvor unge voksne rom får undervisning i lesing og skriving samt styrket regne- og
digitale ferdigheter. I forbindelse med undervisningen
vil kursdeltakerne få tilbud om barnepass i de samme
lokalene. Tilbudet utvikles i tett samarbeid og kontinuerlig dialog med representanter for romorganisasjonene
og rombefolkningen, og det legges opp til stor grad av
medvirkning fra deltakerne. Prosjektet finansieres med
tilskudd fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Vedlegg 4 Art og omfang av
diskriminering
Nedenfor gis det en oppsummering av nyere kunnskap
om art og omfang av etnisk diskriminering.

Henvendelser til Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO)
I 2007 mottok Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)150 klager på diskriminering, hvorav 128
saker berørte kun ett diskrimineringsgrunnlag. I de
resterende 22 var to eller flere diskrimineringsgrunnlag berørt. Kjønn (73 saker) og etnisitet (42 saker) er
de to diskrimineringsgrunnlagene ombudet hyppigst
får inn klager på. Ombudet mottok 4 klager på grunn
av religion i 2007.
Personer som har opplevd diskriminering kan henvende seg til LDO for å få veiledning om sine rettigheter.
I 2007 mottok ombudet 1282 veiledningssaker, hvorav
1010 var på juridisk avdeling og 252 på samfunnsavdelingen. Av de juridiske veiledningssakene gjaldt 544
saker kjønn, 169 saker etnisitet og 25 saker religion. 16
De fleste klage- og veiledningssakene i 2007 omhandler arbeidsliv og offentlig forvaltning. Når det gjelder
utfallet av klagesaker, konkluderte LDO i 2007 med
lovbrudd i litt over halvparten av klagesakene knyttet
til kjønn. Det ble i tillegg konkludert med lovbrudd
i fire av ti saker knyttet til etnisitet (LDO, SALDO,
2008).

Dette til tross for at mange unge med minoritetsbakgrunn opplever slik diskriminering (SSB, rapport
2008/5). 17

Hatkriminalitet
I januar 2009 la Politidirektoratet og Oslo politidistrikt
frem en rapport som inneholder en gjennomgang av
anmeldelser registrert i 2007 med et motiv knyttet til
rase/ etnisk tilhørighet, religion og seksuell legning.
Det ble registrert 257 anmeldelser i Norge med et
motiv knyttet til hatkriminalitet. Av disse var 209
registrert med motiv rase/ etnisk tilhørighet, 19 med
motiv religion og 29 med motiv seksuell legning. Det
understrekes innledningsvis i rapporten at man må
regne med store mørketall og at politiets registrering
har klare begrensninger og vanskelig vil kunne gi et
fullstendig bilde av hatmotivert kriminalitet i Norge.
Hele rapporten finnes på: http://www.politi.no/pls/
idesk/docs/f1127600376/hatkriminalitetinorge2007.pdf

Studier om opplevd diskriminering blant
innvandrere

Det er grunn til å anta at de sakene LDO mottar til
behandling ikke er representative for omfanget av
diskriminering i Norge. Ombudet mottar årlig f. eks.
svært få henvendelser om utestedsdiskriminering.

Statistisk sentralbyrås studie av Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 viser at nær halvparten av
innvandrerne i undersøkelsen har opplevd diskriminering på ett eller flere områder (SSB rapport 2008/5).
Utvalget består av personer med minst to års botid i
Norge med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, SerbiaMontenegro, Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka,
Vietnam, Somalia og Chile. Respondentene har blitt
spurt om diskriminering på en rekke områder, som
arbeid, bolig, utdanning, helse, utesteder, nektelse av
varer og tjenester. I tilleggsutvalget ble det også stilt

16 Jf. Likestillings- og diskrimineringsombudets Årsrapport 2007 for nærmere
omtale av øvrige diskrimineringsgrunnlag.

17 Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge
2005–2006, Statistisk sentralbyrå Rapport 2008/5.
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spørsmål om politiet. Analysen viser store variasjoner
mellom innvandrere med ulik landbakgrunn. Innvandrere fra Somalia og Iran opplever diskriminering
oftest og på flest områder. Menn opplever mer negativ
forskjellsbehandling enn kvinner, trolig fordi de deltar
på flere samfunnsarenaer. Et funn som gir særlig grunn
til bekymring er at det er små nivåforskjeller på opplevd
diskriminering mellom hele utvalget av innvandrere og
tilleggsutvalget som består av etterkommerne og unge
innvandrere som har bodd i Norge siden før skolealder.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:
• 18 prosent av innvandrerne i de ti ikke-vestlige
innvandrergruppene mente at deres innvandrerbakgrunn hindret dem i å få jobb de hadde søkt og var
kvalifisert for.
• 27 prosent av de arbeidsledige oppga diskriminerende holdninger som en av årsakene til at de forble
arbeidsledige.
• 11 prosent av de som har vært i kontakt med arbeidsformidlingen, oppga at de hadde blitt dårligere
behandlet eller fått dårligere service på grunn av sin
innvandrerbakgrunn.
• 11 prosent oppga å ha blitt trakassert på arbeidsplassen på grunn av sin utenlandske bakgrunn.
• 20 prosent hevdet at de har blitt nektet å leie eller
kjøpe bolig på grunn av sin innvandrerbakgrunn.
• 13 prosent mente at de er blitt dårligere behandlet i
en utdanningsinstitusjon en gang de siste fem årene
på grunn av sin utenlandske bakgrunn.
• 7 prosent mente at de på grunn av sin innvandrerbakgrunn har fått dårligere behandling i helsevesenet.
• 12 prosent av tilleggsutvalget (unge innvandrere
og etterkommere) har opplevd diskriminering ved
utesteder.
• 15 prosent av tilleggsutvalget har opplevd å bli trakassert eller dårlig behandlet av politiet i tilknytning
til gatepatruljering, identitetskontroll eller liknende.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i 2007 fått
gjennomført en undersøkelse pr. telefon blant et utvalg
ikke-vestlige innvandrere for å få bedre kunnskap
om hvordan de opplever det å leve og bo i Norge,
hvordan de forholder seg til det norske samfunnet og
deres forhold til majoritetsbefolkningen.18 Målet med

undersøkelsen har også vært å få mer kunnskap om
innvandrernes egne opplevelser av blant annet rasisme
og diskriminering. Hovedfunnene fra undersøkelsen
når det gjelder opplevd rasisme og diskriminering er
som følger:
• Rundt halvparten av respondentene oppgir at de har
opplevd å bli diskriminert på offentlig transport, ved
kontakt med politiet, på utesteder/restauranter, på
offentlige plasser, på jobb/studiested, og ved kjøp eller leie av bolig, en eller flere ganger, i løpet av 2006.
• Det er mest diskriminering i det offentlige rom. Nær
en femtedel av utvalget har opplevd diskriminering
når de har søkt ny jobb eller stilling i løpet av 2006.
• Personer med opprinnelse fra Afrika kommer dårligst ut, særlig ved jobbsøking og på boligmarkedet.
Personer med opprinnelse fra Øst-Europa er den
minst utsatte gruppen.
• Omtrent en av fire, uavhengig av etnisk opprinnelse,
er helt eller delvis enig i at Norge er et rasistisk
samfunn.

Opplevd diskriminering blant samer i Norge
En undersøkelse om selvopplevd diskriminering blant
samer i Norge, foretatt av Norut NIBR Finnmark i 2006,
avdekket at hver fjerde respondent har opplevd å bli
diskriminert fordi de er samer. Opplevelsene av diskriminering var primært knyttet til arbeidslivet, i festlige
lag/på byen og i møte med det offentlige. En mindre
andel hadde opplevd diskriminering i familien/slekten, i
nærmiljø, i frivillig arbeid og i skole/utdanning.19
I en undersøkelse om helse og levekår i norske og
samiske kommuner (SAMINOR) gjort av
Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i
Tromsø i 2003–2004 kommer det frem at 36 prosent
av de samiske respondentene hadde opplevd å bli
diskriminert og 37 prosent har opplevd å bli mobbet på
grunn av sitt samiske opphav. Unge samer hadde vært
mest utsatt for mobbing.20

Opplevd diskriminering blant nasjonale
minoriteter
Vi kjenner ikke til at det finnes studier som eksplisitt
omhandler opplevd diskriminering blant nasjonale
19 Norut NIBR 2006: 3 Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge

18 IMDi-rapport 9-2008, Integrert, men diskriminert – en undersøkelse blant
innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør-og Mellom-Amerika
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20 SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk
bosetning, 2003–2004

minoriteter i Norge i dag. Europarådet har i en resolusjon om Norges oppfølging av rammekonvensjonen
om beskyttelse av nasjonale minoriteter uttalt at
personer tilhørende rom og romani fortsatt støter på
vanskeligheter og diskriminering på arbeidsmarkedet
og i tilgangen til bolig og opplæring. Særlig gir problemene som rom- og romani/taterbarn opplever i skolesektoren, grunn til bekymring og må prioriteres av
myndighetene. Norge blir oppfordret til å gjennomføre
mer resolutte tiltak for å eliminere vanskeligheter og
diskriminering som rom- og romani/taterbefolkningen
opplever på forskjellige områder, blant annet når
det gjelder sysselsetting og bolig, og i særdeleshet
opplæring.
Europarådets rådgivende komite viser også til at
romanifolket/taterne uttrykker misnøye i forhold til
problemer med å få adgang til plasser der de kan stille
opp vognene sine i den delen av året de reiser, og med
at de i mange tilfeller blir bortvist fra slike plasser.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har også
mottatt klager fra rom og romani på diskriminering
ved campingplasser.
Det er også grunn til å anta at manglende kunnskap
og kompetanse om rom og romanibefolkningen blant
offentlige myndighetsutøvere, også bidrar til at disse
gruppene møter strukturelle hindringer, jf. rapport
utarbeidet av ombudsmannen mot etnisk diskriminering i Sverige Diskriminering av Romer i Sverige.

Holdningsundersøkelse til innvandrere og
innvandring
Statistisk sentralbyrå gjennomfører årlig en undersøkelse om befolkningens holdninger til innvandrere og
innvandring. Formålet med undersøkelsen er å lodde
stemningen i befolkningen overfor forskjellige sider
ved innvandrings- og flyktningpolitikken i Norge og
til innvandrere som gruppe. Undersøkelsen pr. tredje
kvartal 2008 viser følgende:
• Tre av fire i befolkningen er helt eller nokså enige
i at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk
arbeidsliv». Dette er en økning på tre prosentpoeng
fra i fjor.
• Syv av ti er helt eller delvis enige i at «innvandrere
flest beriker det kulturelle livet i Norge», en økning
på fire prosentpoeng fra i fjor.

• Andelen som har motforestillinger mot å få en
innvandrer som nabo går også noe ned og utgjør nå
bare seks prosent.
Undersøkelsen peker på at en mulig årsak til
endringene som alle dreier i samme retning – mot
større toleranse og velvilje, er det økte innslaget av
europeiske arbeidsinnvandrere i befolkningen (SSB
2008/57).21

Diskriminering på grunn av religion
I en del tilfeller vil det være vanskelig å fastslå om
minoriteter er blitt diskriminert på grunn av f. eks.
etnisitet, hudfarge eller religion. Det finnes også lite
forskning om diskriminering på grunn av religion.
Likestillings og diskrimineringsombudet har i 2007
mottatt flere henvendelser vedrørende religion og
livssyn. Dette har blant annet dreid seg om bruk av
religiøst hodeplagg, håndtering av alkohol og svinekjøtt for lagermedarbeidere, trakassering, rett til bønn
i skoletiden, tilrettelegging under ramadan i skolen,
trakasserende ytringer på internett, krav til medlemskap i den norske kirke ved stillingsutlysnning m.m.
Integreringsbarometeret 2005 viser også at nordmenns forhold til muslimer er preget av usikkerhet og
skepsis (IMDi Rapport 2/2006).22 ECRIs 4. landrapport om Norge påpeker at sivile samfunnsaktører er
samstemte om at islamofobi viser en økende tendens
i Norge siden ECRIs tredje rapport. Politisk og mer
generell offentlig debatt karakteriseres av stadige
assosiasjoner som gjøres mellom muslimer på den ene
siden, og terrorisme og vold på den andre, samt generaliseringer og stereotypier med hensyn til spesielle
kulturtrekk hos personer med muslimsk bakgrunn. I
rapporten pekes det også på ulike manifestasjoner av
antisemittisme i Norge. Det understrekes også at det
på internett er vanlig å finne rasistisk materiale blant
annet rettet mot jøder, muslimer og samer.

Diskriminering på ulike samfunnsområder
Det finnes relativt få studier som eksplisitt tar for
seg etnisk diskriminering som fenomen. Derimot
er det mange studier som berører nærliggende
21 Svein Blom, Holdninger til innvandrere og innvandring, Statistisk sentralbyrå
2008
22 IMDis rapport 2/2006 Integreringsbarometeret 2005 Om befolkningens
holdninger til integrerings- og mangfoldsspørsmål.
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emner, som f. eks. levekårsstudier, integrering på
ulike samfunnsområder med mer. Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
laget på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet en
oversikt over den forskningslitteraturen som finnes
om diskriminering på ulike arenaer i Norge i forhold
til grunnlagene etnisitet, religion, tro, funksjonsevne,
seksuell orientering og alder. Denne omtales i rapporten Nasjonal bevisstgjøring for å bekjempe diskriminering – En kunnskapsoppsummering med anbefalinger
om strategier og tiltak 03/2006 som ble utgitt av Sosial
– og helsedirektoratet. Denne oversikten viser at de
fleste diskrimineringsstudier som finnes omhandler
diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn
i arbeidslivet. Enkelte studier omhandler også diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn på
boligmarkedet.

kort og lang høyere utdanning er det overkvalifisering,
særlig blant ikke-vestlige innvandrere.26

Diskriminering i arbeidslivet

I en rekke tidligere undersøkelser er det dokumentert
at boligsøkere med minoritetsbakgrunn har vanskeligheter med å skaffe seg bolig.

Personer med minoritetsbakgrunn er i dag underrepresentert på arbeidsmarkedet. Dette skyldes
ulike forhold. Botid i landet, innvandringsgrunn,
utdanning, språkferdigheter, strukturelle betingelser
ved arbeidsmarkedet, virkninger av velferdsordninger
og diskriminering er blant forhold som virker inn på
yrkesdeltakelsen.
Diskriminering i arbeidslivet blir ofte fremhevet som
en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb ( Rogstad, 2006).23 En nyere studie om betydning av etnisk
bakgrunn for sysselsetting og inntekt, konkluderer
med at innvandrere, deres etterkommere og majoritetsbefolkningen ikke har like muligheter i det norske
arbeidsmarkedet. I studien sammenlignes personer
med lik utdanning, like karakterer og lik arbeidserfaring (Brekke, 2008).24 Disse funnene støttes også i
andre studier, jf. Støren, 2005.25
En registerbasert undersøkelse om kompetanse og
arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn, viser blant annet at både blant innvandrere med

Selv om en rekke studier viser at innvandrere kommer
dårligere ut på arbeidsmarkedet langs sentrale dimensjoner, som ansettelser, nyttiggjøring av egen utdanning, mobilitet og oppsigelser, foreligger det fortsatt
lite kunnskap om årsakene til ulikheten mellom personer med norsk bakgrunn og personer med innvandrerbakgrunn. Tidligere studier har vist at arbeidsgivere
driver systematisk forskjellsbehandling og velger bort
personer med synlig minoritetsbakgrunn i en ansettelsesprosess ut fra en vurdering av faktiske og forestilte
forskjeller. Ofte er denne forskjellsbehandlingen et
resultat av små preferanser hos arbeidsgivere som får
store konsekvenser for minoriteter (Rogstad, 2000). 27

Diskriminering på boligmarkedet

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant
innvandrere 2005/2006 viser at boligstandarden for
innvandrerbefolkningen har bedret seg i løpet av de
ti siste årene. Andelen ikke-vestlige innvandrere som
bor i enebolig og som eier egen bolig har økt, og
graden av trangboddhet er redusert, færre bor i blokk
og leieandelen har gått ned. Samme undersøkelse
viser imidlertid at 20 prosent sier at de har opplevd å
ha blitt nektet leie eller kjøp av bolig på grunn av sin
innvandrerbakgrunn. Tre av fire av disse er helt sikre
på dette, mens de resterende har en mistanke om at
diskrimineringen er årsak til at de ikke fikk leie eller
kjøpe bolig. Det er særlig i leiemarkedet at flest oppgir
at de opplever diskriminering og dette gjelder særlig
innvandrere fra Somalia, Irak og Iran.
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) har
gjennomført en undersøkelse for å få mer kunnskap
om art og omfang av diskriminering i leiesektoren
(NIBR rapport 2009:2).28 Fire etniske minoritetsgrupper
26 Ole Villund, Riktig yrke etter utdanning? SSB rapport 2008/37, SSB, 2008/37.

24 Idunn Brekke, 2008 Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for
sysselsetting og inntekt.

27 Jon Rogstad, Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på
arbeidsmarkedet, 2000

25 Liv Anne Støren, 2005 Arbeidsledighet blant innvandrere med høyere
utdanning i Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2005.

28 Susanne Søholt og Kim Astrup, Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i
leiemarkedet, NIBR-rapport 2009:2
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23 Jon Rogstad, 2006 Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på
arbeidsmarkedet i Norge, ISF rapport 2006: 010

(personer med somalisk, irakisk, bosnisk og chilensk
bakgrunn) er intervjuet om deres erfaringer ved å leie
bolig. Alle gruppene er store innvandringsgrupper i
Norge og de var med i SSBs to levekårsundersøkelser
blant innvandrere (fra hhv 1996 og 2006). I NIBRs undersøkelse oppgir leiesøkere med somalisk og irakisk
bakgrunn at de har opplevd diskriminering, mens leietakere med chilensk og bosnisk bakgrunn i liten grad
oppgir å ha opplevd dette. Funnene er i overensstemmelse med resultatet fra de to levekårsundersøkelsene.
Det er i følge NIBR flere årsaker til at leiesøkere med
ulike etnisk bakgrunn opplever forskjellige vilkår i
leiemarkedet. Leietakere med bosnisk og chilensk
bakgrunn består hovedsaklig av mindre husholdninger som i størrelse passer bedre til tilbudet av boliger
i leiemarkedet. Leietakere med somalisk og irakisk
bakgrunn består ofte av store hushold og er blant
de som har størst vanskeligheter med integrering på
arbeidsmarkedet og de har vært stigmatisert i media.
De opplever å bli avvist ved første kontakt på grunn
av antatte gruppekjennetegn før de får presentert seg
som individuelle personer og hushold.

Diskriminering i skolen
Det finnes ikke en helhetlig oversikt over omfanget
av diskriminering i skolen. Elevundersøkelsene samt
enkelte utvalgsundersøkelser viser at det er utfordringer knyttet til diskriminering og mobbing i skolen.29
Elevundersøkelsen 2007 viser at mellom 80–90 prosent
av elevene på ungdomstrinnet oppgir at de ikke har
blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering på
skolen på grunn av religion, livssyn, nasjonalitet eller
funksjonshemming (Oxford Research). Videre analyser
viser at gutter noe oftere enn jenter oppgir at de har blitt
utsatt for urettferdig behandling/diskriminering på skolen på grunn av nasjonalitet. Elevene på ungdomstrinnet
oppgir noe oftere at de blir diskriminert av andre elever
på skolen enn elevene i videregående skole.
Ung i Norge undersøkelsen 2006 viser at en ikke
ubetydelig andel av unge med innvandrerbakgrunn
har ulike negative eller rasistiske opplevelser. Andelen
som svarer ofte eller svært ofte på utsagnet «Jeg føler
meg ikke akseptert av nordmenn» er henholdsvis 17,
29 Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen
og videregående skole har fått mulighet til å vurdere sitt læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk ved 7. og 10. trinn i grunnskolen og ved videregående
trinn 1 i videregående skole. For øvrige trinn er undersøkelsen frivillig.

6 prosent blant guttene og 11,6 prosent blant jentene
med innvandrerbakgrunn. Disse kjønnsforskjellene
må antakelig sees på bakgrunn av tradisjonelle kjønnsroller og atferdsmønstre. 30
I rapporten Pionerer i Norge. Ung, svart og norsk
(OMOD, 2006), pekes det på hvordan noen lærere
overfokuserer minoritetsungdommenes bakgrunn,
og i for liten grad lar ungdommene fremstå som de
individer de er. 31

Diskriminering utøvd av offentlige myndigheter
Det finnes lite forskning/undersøkelser som spesifikt
omhandler etnisk diskriminering utøvd av offentlige
myndigheter. Det er først og fremst politiet som har initiert studier som har omhandlet etnisk diskriminering i
tjenesteyting. Dette har vært studier, både om politiets
holdninger til innvandrere og om innvandreres erfaringer i møte med politiet, jf. Berg, 2007 og Sollund 2007.32
Ingen av disse studiene sier imidlertid noe om omfanget av diskriminering utøvd av politiet. De belyser først
og fremst bredden og variasjonene i innvandrernes
erfaringer og synliggjør noen utfordringer knyttet til
politiets holdninger til innvandrere. Innvandrere synes
å være særlig utsatt for negative erfaringer i møte med
politiet i forbindelse med stopp og sjekk situasjoner.
Sollund konkluderer i sin feltstudie med at selv om
informantene opplever at de stoppes på grunn av utseende, tyder hennes feltarbeid på at det er sammensatte
årsaker til at de stoppes. Begge de ovennevnte studiene
peker også på at innvandrere kan være raske med å
stemple politiet som rasister.
Flere undersøkelser har rettet søkelyset på hvordan
offentlig sektor håndterer de utfordringene førstelinjen står ovenfor når de skal betjene brukere med
minoritetsbakgrunn. Det pekes blant annet på følgende utfordringer for førstelinjetjenesten i møte med
minoriteter, jf. IMDi rapport 7/2006 33:
30 Øia og Vestel, Ung i Norge undersøkelsen, rapport 21/07, NOVA 2006
31 OMOD rapport: Pionerer i Norge. Ung, svart og norsk, Organisasjonen mot
offentlig diskriminering, 2006
32 Ragnhild Sollund 2007 Tatt for en annen – En feltstudie av relasjonen mellom
etniske minoriteter og politiet
Berit Berg m.fl. 2007 Tillit på prøve. – Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk
diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt.
33 IMDis rapport 2006/07: Offentlige tjenester for alle? Gjennomgang av
minoritetserspektivet i 10 statlige etater.
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• Manglende kompetanse i flerkulturell forståelse og
behov for større bevissthet om egne holdninger,
fordommer og diskriminering blant ansatte.
• Dårlig samsvar mellom behov for opplæring og det
tilbud som gis.
• Språklige utfordringer og underforbruk av tolk.
• Urealistiske forventninger og for lite kunnskap om
muligheter og rettigheter blant minoriteter.
• Mangel på tilrettelagt informasjon og informasjonsmateriell.
• Begrensede ressurser og problemer med å videreføre ressurser.
• Svak forankring av arbeidet i linjen og hos ledelsen,
mye prosjektvirksomhet.
På bakgrunn av alvorlige hendelser og påstander om
diskriminering utført av offentlige myndighetspersoner overfor personer med innvandrerbakgrunn,
igangsatte Regjeringen høsten 2007 en kartlegging av
hvordan situasjonen er når det gjelder diskriminering
og hva som gjøres for å bekjempe diskriminering i
statlig sektor. Kartleggingen, som ble oppsummert av
Likestillings- og diskrimineringsombudet, avdekket
generelt at det er mangel på systematikk i arbeidet
mot diskriminering samt en generell mangel på kunnskap om diskriminering i statlige virksomheter. 34

Bruk av tolk i offentlig tjenesteyting
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis)
undersøkelser om bruk av tolk i offentlig sektor
avdekker at rettssikkerheten til minoritetsspråklige i
møte med det offentlige svekkes på grunn av tolkens
manglende ferdigheter og på grunn av manglende
bruk av tolk. IMDi-rapport 6-2007 viser at fastlegene
mener pasientenes mangelfulle norskkunnskaper går
mest utover legens muligheter til å oppdage symptomer.35 Mange leger mener også at feildiagnostisering
og feilbehandling kan forekomme, og at pasientens
lovpålagte rett til medvirking blir svekket som en følge
av pasientens mangelfulle norskkunnskaper. IMDirapport 5-2008 viser at 1 av 4 i barnevernet mener det
brukes tolk for sjelden. Over 70 % mener manglende
tolkebruk fører til svekket rettssikkerhet og svekket
mulighet for å gjøre en faglig forsvarlig jobb.36
34 LDO, 2007 Kartlegging av diskriminering i statlig sektor – første trinn?, LDO 2007
35 IMDi rapport 6-2007 Fastleger og tolketjenester
36 IMDi rapport 5-2008 Bruk av tolk i barnevernet
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Vedlegg 5 Samlet oversikt
over nye tiltak
Tiltak

Ansvarlig

1

Opplæring av departementsansatte i internasjonale konvensjoner, diskrimineringslovgivning
og utredningsinstruksen

BLD

2

En felles veileder til utredningsinstruksen på ulike grunnlag

BLD

3

En helhetlig diskrimineringslovgivning

BLD

4

Strategi for informasjon og implementering av nye aktivitets- og rapporteringsplikter

BLD

5

Informasjon om straffeloven og straffesystemet

JD

6

Kommunenes rolle som kontrollinstans ved diskriminering på skjenkesteder

HOD

7

Samarbeidsprosjekt med Næringsetaten i Oslo kommune om utestedsdiskriminering

BLD

8

Et forum for likestillingsdata

BLD

9

Situasjonstesting

BLD

10

En kunnskapsoppsummering av forskning om diskriminering mot barn og unge

BLD

11

Utredning om likestilling for jenter og kvinner i innvandrermiljøer

BLD

12

Kartlegging av hvordan samepolitikken ivaretas på lokalt og regionalt nivå

AID

13

En kartlegging av antall kvener i Norge og geografisk fordeling.

AID

14

Forsknings- og utviklingstiltak om etnisk diskriminering

BLD

15

Oppfølging av undersøkelse om diskriminering i leiemarkedet

KRD

16

En kartlegging av boforhold og bosetting for rom

KRD

17

Program for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø og for å styrke innsatsen mot mobbing

KD

18

Nytt Manifest mot mobbing i barnehager, skoler og fritidsmiljøer

KD

19

Utvalgsundersøkelse til elevundersøkelsen

KD

20

Veileder for kulturelt mangfold som ressurs

KD

21

Rekruttering til samisk utdanning

KD

22

Kampanje for økt rekruttering av lærere med innvandrerbakgrunn til den ordinære
lærerutdanningen

KD

23

Wergelandssenteret

KD

24

Veileder til aktivitets- og rapporteringsplikten

BLD i samarbeid med
partene i arbeidslivet

25

Pilotprosjekt for aktører som er omfattet av aktivitets- og rapporteringsplikten

BLD i samarbeid med
partene i arbeidslivet

26

Holdnings- og erfaringsundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte

BLD i samarbeid med
partene i arbeidslivet
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27

Kartlegging av andel innvandrere sysselsatt i statlig, kommunal og privat sektor

BLD, FAD og AID

28

Kurs i diskrimineringsjuss

FAD

29

Program for mangfoldsledelse

FAD

30

Medarbeiderundersøkelser i staten

FAD

31

Medarbeiderundersøkelser i kommuner

KS

32

Øke andelen personer med minoritetsbakgrunn til styrene i offentlig eide foretak

BLD

33

Mentorprogram for kvinner med minoritetsbakgrunn

BLD

34

Kartlegge bruk av tolk i tjenesteytingen

AID og HOD

35

Bedre bruken av kvalifisert tolk i offentlig sektor

AID, BLD, HOD og JD

36

Veileder for brukerundersøkelser

FAD og AID

37

Ny nasjonal innbyggerundersøkelse

FAD

38

Brukerundersøkelser i kommuner

KS

39

Informasjon om familievernets tilbud

BLD

40

Samarbeid med innvandrerråd og asylmottak

BLD

41

Kompetansehevingstiltak i familievernet

BLD

42

Evaluering av meklingsordningen ved familievernkontorene

BLD

43

Utvikling av legevakttjenesten

HOD

44

Veilederprogram for turnusleger

HOD

45

Tilrettelegging av informasjon om tannhelsetjenesten

HOD

46

Handlingsplan for å beholde og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn i
kriminalomsorgen

JD

47

Fremme likebehandling av innsatte/domfelte

JD

48

Rådgivningskontor for kriminalitetsofre med spesialkompetanse i forhold til rasisme og
diskriminering

JD

49

Pålegg om aktivt å søke meglerkandidater med minoritetsbakgrunn

JD

50

Kompetanseheving i meglerkorpset

JD

51

Stormøter i saker som gjelder rasisme og diskriminering

JD

52

Integrere mangfoldsperspektiv i all opplæring på Politihøgskolen

JD

53

Retningslinjer for å motvirke diskriminering

JD

54

Kartlegging av hvorfor studenter/ansatte begynner og slutter i politiet

JD

55

Øke andel medarbeidere med minoritetsbakgrunn i Toll- og avgiftsetaten

FIN

56

Informasjonsmateriell til reisende som har vært gjennom tollkontroll.

FIN

57

Seminar om kulturelle utfordringer i kontrollsituasjoner

FIN

58

Tiltak for å fremme økt valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn

KRD og AID

59

Krav til rapportering om kulturelt mangfold

KKD

60

Grunnlovsjubileet 2014

KKD

61

Forskning på mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn

KKD

62

Tiltaksplan for mangfold i NRK

KKD

63

Oppfølging av CERDs anbefalinger til Norges 19./20. rapport

BLD

64

Oppfølging av ECRIs fjerde landrapport om Norge

BLD

65

Øke frivillige organisasjoners deltakelse i Progress

BLD

66

Styrke arbeidet for likestilling og mot etnisk diskriminering i nordisk samarbeid

BLD
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