Felles håndhevingsapparat for
diskriminering på grunnlag
av kjønn og etnisitet
(Denne uttalelsen ble drøftet på AUmøtet 17.september 2003 og det ble
vedtatt å gi fungerende leder fullmakt til å
avgi uttalelse etter utkast fra OKFs (Oslo
Kvinnesaksforenings) leder og en kort
merknadsrunde pr. e-post. Uttalelsen ble
oversendt Kommunal- og regionaldepartementet 30.september 2003 med kopi til
Barne- og familiedepartementet, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret.)
Vi viser til brev av 26.06.2003 med tilsendt høringsrapport.
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har
med interesse lest rapporten ”Felles
håndhevingsapparat for diskriminering
på grunnlag av kjønn og etnisitet”. Dessverre bærer utredningen preg av å være
et hastverksarbeid. Vi savner en bredere
og grundigere analyse av hvilke konsekvenser en sammenslåing av håndhevingsapparat og pådriverapparat vil få
for arbeidet med likestilling i Norge. Likeså savner vi en bedre faglig begrunnelse for hvorfor akkurat kjønn og etnisitet
foreslås slått sammen.

Etter en totalvurdering kan NKF støtte
et felles håndhevingsapparat for diskrimineringslovgivning, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag. Det vil si et felles
ombudsapparat for diskriminering på
grunn av kjønn og etnisitet så vel som for
funksjonshemming og seksuell legning
som nå er under utredning. Vi forutsetter
imidlertid at likestillingsarbeidet gis like
høy prioritet som dag, både økonomisk
og personellmessig.
Vi går videre inn for å beholde egne separate enheter for pådriverarbeid. Dette
for å sikre at den spesialkompetansen
hver enkelt institusjon har i dag forblir
intakt. Det er viktig å ha kompetansesentre for de ulike feltene som kan rendyrke
pådriverarbeid og strategiutvikling.
Norge blir betraktet som et foregangsland når det gjelder likestilling, og blir ofte framhevet i internasjonale sammenhenger. Dette bør fortsette. Vi må derfor
beholde et pådriverapparat for likestilling med høy kompetanse som kan ivareta likestillingsspørsmål i samfunnet og
støtte opp om drivkrefter i ønsket retning.
NKF mener at skillet mellom håndhevere og pådrivere må opprettholdes, men vi
ser det som positivt at de nye feltene får
institusjonell tilgang til de erfaringer som
Likestillingsombudet har høstet gjennom
mange år.
Med hilsen Norsk Kvinnesaksforening
Berit Kvæven, nestleder
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