
NASJONAL LIKESTILLINGSKONFERANSE 2022 
2.mars – kl. 09.00 – 13.00 på Sentralen i Oslo 
 
Seksuell trakassering etter #metoo – hva er status? 
 
Salen var full av stands hvor man kunne fordype seg i hva organisasjoner og 
kunnskapsmiljøer foretok seg på området.  
 
Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen åpnet konferansen engasjert som 
alltid. Det er 5 år siden allerede #metoo begynte og hva har skjedd siden. Hun kom med 
mange eksempler på hva som er blitt gjort siden sist, og mange trakasseringssaker som er 
kommet frem i lyset. I løpet av 2022 kommer det en Stortingsmelding om seksuell 
trakassering.  
 
Konferansier Marta Breen, forfatter, ønsket så velkommen! Og så fikk vi et inspirerende 
innlegg fra fisker Susanne Mortensen om alt hun har opplevd helt siden hun varslet om 
tilstandene for kvinner i fiskebåtene. Det er lite likestilling til sjøs – «kvinner betyr ulykke»! 
 
Samtale: snart 5 år etter #metoo – hva er status. 
Annette Trettebergstuen, Kultur- og likestillingsminister 
Sofie Frøysaa, #metoo-aktivist, lærer og komiker 
Ashan Nishanta, direktør for Diskrimineringsnemnda 
Cama Lundestad Joof, dramatiker og forfatter 
Samtalen ble ledet av Marta Breen  
 
Diskrimineringsnemda er et lavterskel tilbud hvor saken din får en sivil behandling. Det er 
også gratis. Men å være offer i slike saker er så forbundet med skam, at det er få som tør å 
varsle. Forebygging og holdningsendring må til. Det ser ut som om ny regjering ønsker å ta et 
krafttak mot trakassering i alle former.  
 
Anja Slettland, forsker ved OsloMet, fortalte hva forskningen sier. Det er mer bevissthet 
rundt problemet, det er sikkert, men det krever mye mer handling, forebygging, og 
bevisstgjøring. Vi må først slå fast at det er et samfunnsproblem, ikke lenger diskutere om 
det er et samfunnsproblem. Det var en svak økning av trakassering under pandemien, veldig 
avhengig av yrke. Det er vanskelig å sammenligne yrkesgrupper og fremdeles få som varsler. 
I Akademia/forskning er det for eksempel kolleger som trakasserer og det er gjerne faglig 
nedvurdering av kollegers arbeid. Ellers i arbeidslivet er det ledere og overordnete som 
trakasserer, fordi de er i en maktposisjon til å gjøre det. Det er behov for en nasjonal 
kunnskapsoversikt om forskningen på emnet slik at man er sikker på hvor man må sette inn 
støtet. I tillegg er det generelt for lite forskning på emnet.  
 
Marianne Knudsen, leder for Norges handikapforbunds ungdom og podcast-vert for 
podcasten Hemma, snakket om seksuell trakassering og funksjonsnedsettelser. Hun viste en 
sterk video – og podcasten hennes bør følges. «Vi er like mye verdt».  
 
Samtale: Seksuell trakassering blant barn og unge 
Tonje Brenna, Kunnskapsminister 



Per Arthur Andersen, helsebror 
Edvard Botterli Udnæs, leder av Elevorganisasjonen 
Ellisiv Aure, skoleelev og #metoo-aktivist 
Samtalen ble ledet av lærer og forsker Beate Goldschmidt-Gjerløw, universitetet i Agder 
 
Her ble jeg mest imponert over de to unge. Veldig flinke, reflekterte, modige og flinke til å 
ordlegge seg. Alle var enige om at lærere og elever måtte samarbeide om å skape et trygt 
skolemiljø og det er viktig å ta varsling på alvor.  
 
 Patricia McGill Cephas, renholder snakket om trakassering i renholdsbransjen. Mange 
mørketall. Deltidsstillinger – ingen tør å varsle. På video.  
 
Samtale: Hva har skjedd i arbeidslivet etter #metoo 
Her skulle Hadja Tajik vært til stede (men hun trakk seg jo rett før) så Tuva Moflag fra Aps 
stortingsgruppe var der i stedet.  
Susanne Mortensen, fisker 
Ingvild Alstad, tidligere butikkarbeider, på video.  
Claus Jervell, faglig sekretær i Fellesforbundet 
Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn 
Samtalen ble ledet av forsker Hannah Helseth 
 
Trakassering må sterkere inn i Arbeidsmiljøloven. Det er der i dag, men må være tydeligere 
og ledere må vite hvordan de skal takle varslinger.  
 
Gode løsninger: Hvordan bekjempe seksuell trakassering? 
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombudet fortalte om alle sakene som 
kommer inn til deres bord. Problemet er ikke blitt mindre, og nå har vi nettrollene i tillegg.  
Mia Landsem, «hacktivist» - hun motarbeider nettvold. Hun holdt et flammende innlegg om 
hva som skjer på nettet som vi ikke er klar over, og det er ikke lett å se hva som må gjøres 
for å bremse det.  
Tone Merete Worren fra Arendal kommune, fortalte om et forskningsprosjekt som de har 
lagt inn i planverket til kommunen. I første om gang for helsesektoren, men nå har de spredt 
informasjonen om seksuell trakassering til alle HMS avdelingene i kommunen. Veldig 
interessant.  
 
Avsluttende samtale:  
Anette Trettebergstuen 
Julie Lødrup, førstesekretær i LO 
Anne Louise Aartun Bye avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO 
Samtalen ble ledet av Mari Trommald, direktør i Bufdir 
 
I disse dager ratifiserer vi ILO-konvensjonen som tar opp trakassering og det skal inn i norsk 
lov. Egne paragrafer om vold og trakassering må inn i Arbeidsmiljøloven. HMS-systemene er 
for dårlige i dag, og har ikke fått med seg alt det nye. 
 
Kvinnekampen er ikke en kamp fra kvinner mot menn. Det handler om frihet for alle – og 
at vi skal stå sammen om likestilling! 
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