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Svar på høringsbrev - forskrift om organisasjon og virksomhet for
Likestillings -  og diskrimineringsombudet og Likestillings- og
diskrimineringsnemnda

Vi viser til  høringsbrev med forskriftsutkast  av 14.06.2005.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med interesse lest høringsforslaget med utkast til
forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og
Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

NKF ønsker å knytte noen kommentarer til forskriftsforslagets del 1, Likestillings- og
diskrimineringsombudet:

§ 1 Mandat for Likestillings- og diskrimineringsombudet
c) Støtte  og veiledning
NKF mener at også det internas'onale aspektet bør inn under dette punktet.
Mange kjønnslikestillingsspørsmål er internasjonale problemer, for eksempel handel med
kvinner. Slike problemer må løses i samarbeid med andre land og internasjonale
organisasjoner. NKF mener det er en selvfølge å se arbeidet for likestilling i et internasjonalt
perspektiv, og at det nye Ombudet har et ansvar for å bistå likestillingsarbeidet i andre land og
i internasjonale sammenhenger.

d) Veiledningstjeneste om etnisk  mangfold  i arbeidslivet
Her ønsker Norsk Kvinnesaksforening å påpeke at flere grupper arbeidstakere har problemer
med å bli ansatt og med å avansere i arbeidslivet. Vi mener derfor at kjønnslikestilling bør
inn som et aspekt ved veiledningstjenesten.

Om departementets forslag til kommentarer til mandatet:
NKF er svært glad for at regjeringen foreslår følgende:  "Det forutsettes at ombudet legger til
rette for en kontinuerlig og systematisk dialog med relevante interesseorganisasjoner og
brukergrupper, med sikte på å styrke ombudets kunnskap om aktuelle problemstillinger og



tendenser og gi et supplerende grunnlag for ombudets prioriteringer. Departementet har i Ot.
prp. nr. 34 (2004-2005) forutsatt at dette skjer innen strukturerte og forutsigbare rammer i
form av et brukerutvalg. "  NKF hilser velkommen en direkte dialog, og vi ser fram til å bli
invitert til samarbeid i saker hvor det er naturlig. Vi ser det også som sterkt ønskelig å bli
orientert regelmessig om kvinnepolitiske problemstillinger som Ombudet arbeider med.

Sluttkommentar:
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) går inn for at man bruker begrepet kjønnslikestilling i de
tilfellene der det er snakk om likestilling mellom kjønn. Ordet likestilling har etter hvert
mistet så mye av sitt innhold at vi mener kjønnslikestilling gir et klarere budskap om hva man
taler om. For å synliggjøre det viktige arbeidet for kjønnslikestilling foreslår NKF å dele
Ombudet opp i en diskrimineringsavdeling og en kjønnslikestillingsavdeling.

NKF vil understreke at mandatet til Ombudet må være utformet slik at både pådriverrollen og
kontrollørrollen i framtida må være tilfredsstillende ivaretatt. Vi minner i denne sammenheng
om vår uttalelse av 30.september 2003 til Kommunal- og regionaldepartementet, med kopi til
Barne- og familiedepartementet, der vi nettopp framhever den viktige pådriverrollen og at
denne må ivaretas og opprettholdes i størst mulig grad.
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