
MØTE I DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILINGSDEPARTEMENT (BLD) 27.08.18 

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) – oppfølging av anbefalinger  

Norge leverte sin 9. rapport til CEDAW-komiteen i Genève i november 2017. Regjeringen arbeider nå 

med oppfølging av merknader etter høringen, og hadde invitert til et innspillsmøte i BLD.  

 

 

 

Daglig leder Gro Lindstad i FOKUS mener det ikke er noen overraskelse at Norge blir korrigert når 

det gjelder vold mot kvinner, prostitusjon, menneskehandel og kvinner i fengsel. FOKUS har 

utarbeidet et eget notat om sine anbefalinger. Storting og sivilt samfunn må involveres. Det må 

presiseres at det dreier seg om kvinnediskriminering (kjønnsdiskriminering er ikke tydelig nok). Et 

utvalg må settes ned, hvor også kvinner er med, og det må arrangeres regionale konferanser. 

Fra NIM møtte Petter Wille. Han nevner følgende plan for oppfølging: BLD må følge prosessen godt, 

utrede rutiner og instrukser, og menneskerettigheter må trekkes inn igjen (ikke bare i veilederen). Vi 

må ha bedre kvalitet på etterforsking av vold i nære relasjoner, vold i samiske samfunn, 

holdningsarbeid (Istanbul-konvensjonen) og kvinner i fengsel, som har dårlige helse- og 

aktivitetstilbud. 

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombudet er opptatt av lavterskeltilbud, høring ifm 

seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, samt å få en handlingsplan forankret i Regjeringen som 

også omhandler digital vold. Vi trenger en overordnet plan for vold i nære relasjoner og et godt 

krisesentertilbud - menn har også dårlig tilbud, og barn er på samme sted som rusmisbrukere. Viktig 

å gjennomføre tilsyn i kommunene. KRIPOS kommer for sent inn, ROSA prosjektet (menneskehandel) 

må støttes. Kvinner i fengsel har et langt dårligere tilbud enn menn for å lykkes å komme tilbake til 

samfunnet. De tilbys sying og veving, ikke studier som menn får. Helsetilbud for kvinner generelt er 

dårligere, og de skrives for tidlig ut etter fødsel. Det må jobbes med likelønn, og ufrivillig deltid må 

bort. Unge jenter utsettes for et voldsomt sexpress, avslutter Bjurstrøm. 

Etter de planlagte innlegg ble det åpnet for diskusjon/spørsmål fra salen.  Kommentarene kan 

oppsummeres slik: se neste side! 

Statsråd Linda Hofstad Helleland åpnet møtet 

med å bekrefte at alle skal ha like muligheter og 

like rettigheter. Likestillingen må styrkes i hele 

samfunnet.  Integreringen går altfor tregt i Norge. 

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra FN, men 

er også korrigert.  Merknadene ble mottatt 

22.11.17. De berører mange departement, men 

BLD har det koordinerende ansvar. Statsråden 

bekrefter at netthets, menneskehandel, vold i 

nære relasjoner og politiets arbeid må styrkes i 

Norge. 

BLD hadde i forkant bedt FOKUS, NIM (Norges 

nasjonale institutt for menneskerettigheter og 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) å 

presentere sine anbefalinger. 



 

- Fri rettshjelp etterlyses 

- Styrke LDO – trenger flere ressurser 

- Likestilling alene forebygger ikke vold 

- Bedre krisesentertilbudene 

- Styrke behandlingstilbudet til menn som voldtar 

- Antall anmeldelser av voldtekt er økt, mens tiltaleprosenten faller 

- gir ikke legitimitet 

- Trenger mer opplæring i bruk av omvendt voldsalarm 

- Menneskerettslig tilnærming til alle kvinner (uavhengig av etnisitet) 

- Jusstudenter lærer for lite om vold – gjelder også lærere og leger 

- Domsmenn, politi og forsvar/militære trenger mer kunnskap 

- Få info om CEDAW inn i læreplaner/pensum 

- Styrke økonomien i kvinneorganisasjoner 

- Selvbestemt abort bør tas opp i Europarådet 

- Foreldre må få bedre kunnskap om pornografi blant unge. Unge må lære grensesetting og 

stoppe eksponering av egen kropp på sosiale medier. 

Avslutning ved statsråden  

Helleland kvitterte med å henvise til at konfirmasjonspenger brukes til å endre på utseende og 

kropp. Vi må nå frem til foreldrene. Spørsmålet er hvordan? Trenger vi hjelp av skolen – i det nye 

faget Livsmestring? Ellers bekrefter hun at ny likestillings- og diskrimineringslov vil vektlegge enda 

mer kjønn/kvinner. Statsråd Helleland skal på høstens toppmøte i FN/New York, som hun mener kan 

bety et veiskille for seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Ellers oppfordret hun alle til å delta 

i debatten og snakke med ungdom. Det haster med holdningsendringer – også i Norge! 

Den som vil lære mer om CEDAW-konvensjonen, kan gå inn på https://www.regjeringen.no  

og søke opp likestilling og inkludering/FNs kvinnekonvensjon. 

Gerd Louise Molvig 

Unionens FOKUS-kontakt 

 

Statsråden noterte ivrig 
under Likestillings- og 
diskrimineringsombudets 
innlegg. Det som ikke var 
bra, var at hun tygget 
tyggegummi.  Det er ikke 
en statsråd verdig når 
hun opptrer foran et 
publikum! 

https://www.regjeringen.no/

