FN-kontakt Monica Faye:
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerte frokostmøte, tirsdag 10.
januar 2017 og presenterte sin andre tilsynsrapport til FN om status for kvinners
rettigheter i Norge. (Dette heter CEDAW-rapportering. CEDAW er FNs
kvinnekonvensjon. )

Kvinner er ikke likestilte i ”Likestillingslandet”.
Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm orienterte om
hovedtrekkene i rapporten som er et supplement til rapporten fra regjeringen til FN.
LDO har spisset problemområdene for å bli hørt, og bruker ikke tid på det som går bra.
Men hun var inne på at fordi vi i Norge har vært ”likestilte” så lenge, så hviler vi mye på
laurbærene og bryr oss ikke om det som fremdeles er problematisk. Hun spesifiserte at
hvis dagens kjønnsstereotyper hadde blitt presentert for henne i hennes oppvekst
hadde hun gitt seg over av latter. Men det er svært lite å le av, og dette er det største
problemet i dag, som flere var inne på.
Spesielt 4 områder ville hun nevne:
• Seksuell trakassering – spesielt knyttet til arbeidsliv
• Vold i nære relasjoner/partnerdrap – vi har en vemmelig rekord i Norge for tiden
• Seksualisert vold og voldtekt
• Prostitusjon og menneskehandel
Det siste punktet er jo særdeles viktig for norske Soroptimister.
Les hele rapporten her.
Så fulgte korte kommentarer fra det sivile samfunn til rapporten (det sivile samfunn
sender også egne rapporter som blir supplement til regjeringens rapport).
• Norges kvinnelobby v/Karin M. Bruzelius, medlem av kvinnelobbyens
ekspertutvalg
• Unge Funksjonshemmede v/Synne Lerhol, generalsekretær
• Sex og samfunn v/Maria Røsok, daglig leder
Les om møtet på LDO’s hjemmesider her.
Rapporten ble til slutt overrakt Barne- og likestillingsminister Solveig Horne som
mottok den på vegne av regjeringen og hun fikk si noen ord til slutt.
Det var ikke så mange svar på anbefalingene fra LDO, men mye om den nye Likestillingsog diskrimineringsloven som skal vedtas i løpet av de nærmeste ukene. Denne er det
mange som er skeptisk til og les høringsinnspillet fra LDO fra 2015!

