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Innspill til forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings -  og diskrimineringsnemda

Norges Ingeniørorganisasjon - NITO - er som landets største fagorganisasjon for teknologer og ingeniører
opptatt av å fremme likestilling og hindre diskriminering innen arbeidslivet. NITO behandler de ulike
diskrimineringsgrunnlagene med dette utgangspunkt.

Vi viser til Barne- og familiedepartementets utkast til forskrift om organisasjon og virksomhet for
Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemda med høringsbrev av
17. juni 2005. NITO er ikke høringsinstans, men vi tillater oss allikevel å komme med vårt innspill.

Et felles  Likestillings -  og diskrimineringsombud
Likestilling mellom kjønnene, etniske minoriteter, funksjonshemmede, homofile og lesbiske er viktige
arbeidsområder.

> NITO er enig med Barne- og familiedepartementet i at en håndheving innenfor en felles struktur
vil kunne oppnå større grad av faglige synergi, ressursutnyttelse, autoritet og synlighet enn ved
organisering i separate organer.

Et felles Likestillings- og diskrimineringsombud sikrer samtidig best likebehandling mellom de ulike
diskrimineringsgrunnlagene. Det er derfor positivt at regjeringen ønsker å overføre erfaringene fra
likestillingsarbeidet mellom kjønn til nye diskrimineringsområder.

Å forene ulike diskrimineringsgrunnlag som kjønn og etnisitet i et felles ombud er imidlertid ikke
uproblematisk. Likestillingsfremmende arbeid knyttet til kjønn må nødvendigvis være annerledes enn
likestillingsfremmende arbeid knyttet til etnisitet og funksjonshemming. Det krever spisskompetanse på
ulike felt og en evne til å ivareta særbehovene knyttet til de ulike grunnlagene.
NITO forutsetter at disse problemstillingene ivaretas av et felles Likestillings- og diskrimineringsombud.

På denne bakgrunn støtter NITO et felles Likestillings- og diskrimineringsombud.
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