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Vår visjon
er like
muligheter
for alle!

Oppgaver
Likestillingssenteret har en aktiv
informasjons- og pådriverrolle og
er en drivkraft for økt likestilling
lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Likestillingssenteret
skal:
• Være en pådriver for økt
likestilling
• Bidra til formidling og utvikling
av kunnskap om likestilling
• Bidra til utvikling og spredning
av metoder og verktøy for
praktisk likestillingsarbeid
Senteret tilbyr kompetanseheving
på kjønn og likestilling
samt utviklingsarbeid
tuftet på forskningsbasert
likestillingskunnskap til
offentlige myndigheter, frivillige
organisasjoner og privat næringsliv.
Arbeidsmetodene er kurs og
konferanser, utviklingsnettverk,
prosessveiledning, mentoring,
kartlegging, forskning og utredning.
Finansiering
Likestillingssenteret har et
grunntilskudd fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir). I
tillegg mottar vi prosjektfinansiering
gjennom tilskuddsmidler og anbud
vi søker på, samt enkeltoppdrag.

Resultat og effekt
Likestillingssenteret bidrar til at flere
får økt kunnskap og bevissthet om
likestilling og hva vi kan gjøre for å
hindre diskriminering. Likestilling
bidrar til økt kvalitet og likeverdige
tjenester. Vi skaper en kultur
for å gjøre likestilling i praksis i
planlegging, i arbeidsgiverrollen og i
tjenesteyting.
I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i et
normkritisk perspektiv for å endre
holdninger, utfordre fordommer
og motvirke stereotypier og
diskriminering. Vi får svært gode
tilbakemeldinger på våre kurs.
Nettskole
Likestillingssenteret har lansert egen
nettskole hvor flere av våre kurs blir
tilgjengelige digitalt. Koronatiden
har ført til at vi sammen med resten
av Norge må tilpasse oss.

ANSATTTE

7 KVINNER 1 MANN

PROSJEKTER

CA. 26

ÅRSVERK

6,3

FØLGERE

2280 FACEBOOK, 1020 INSTAGRAM
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Barn og unges oppvekstsvilkår er et viktig
innsatsområde for å skape et mer likestilt
samfunn. Reproduksjon av stereotype
kjønnsroller starter allerede før barnet er
født og fortsetter gjennom hele oppveksten.
Trange normer preger unges oppvekstmiljø
som begrenser deres muligheter og
yrkesvalg. For å hindre at vi ubevisst bidrar
til å opprettholde tradisjonelle forventninger
til kjønn må ansatte i utdanningssystemet
ha kunnskap om kjønn, kjønnsroller og
kjønnsidentitet. En forutsetning for en god
barndom og trygg ungdomstid er frihet fra
vold, overgrep og seksuell trakassering.
Ungdom med nedsatt funksjonsevne
møter mange barrierer i utdanningsløpet.
Tilrettelegging og ikke-diskriminerende
holdninger er avgjørende for at flere skal
velge høyere utdanning.

BARN OG UNGES
OPPVEKSTMILJØ
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Like sko
Aktivitetsdag for elever hvor de
får oppleve funksjonshemmende
barrierer på egen skole. Samarbeid
med Norges Handikappforbund og
Funkibator. Finansiering fra Bufdir.

Våg å se - våg å handle!
Kurs om vold og overgrep mot barn
og unge sammen med krisesentrene.
Finansiering fra Sekretariatet for
konfliktrådene.

Barn - ulike og unike
Barnehagekurs om kjønn og
kulturforskjeller i et likestillingsperspektiv. Finansiering over
grunntilskuddet.

Bevviste utdanningsvalg
Kurs for rådgivere i skolen om
utdanningsvalg og det kjønnsdelte
arbeidsmarkedet. Finansiering fra
Bufdir og over grunntilskuddet.
Fagdag lhbtiq
Vi arrangerer fagdag om lhbtiq for
helsestasjon og skolehelsetjenesten i
samarbeid med kommuner. Oppdrag
og finansiering fra Helsedirektoratet.
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Likestilling i arbeidslivet handler om at alle
kjønn, uavhengig av bakgrunn, skal ha like
muligheter og rettigheter i arbeidslivet.
Norge har et av de mest kjønnsdelte
arbeidsmarkedene i Europa, noe som er
begrensende for hvordan vi kan benytte alles
ressurser og talenter fullt ut.
Det er nødvendig å etablere en kultur for
likestilling som bidrar til å fremme et mer
inkluderende arbeidsmiljø. Både arbeidsgivere,
ansatte og tillitsvalgte må ha kunnskap om
strukturer som hindrer reell likestilling på
arbeidsplassen.
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Aktivitets- og
redegjørelsesplikten (ARP)
Vi har utviklet nettkurs om ARP for
arbeidsgivere. Det er tilgjengelig
i vår nettskole. Vi bidrar også inn
i arbeidet til Bufdir med å samle
kunnskap og utvikle veileder på ARP.
Finansieres gjennom grunntilskuddet.

Likestilt arbeidsliv
Vi er sertifisør i Likestilt arbeidsliv,
en sertifiseringordning for likestilling
i arbeidslivet. Pilotprosjekt i Agder.
Finansiert gjennom grunntilskuddet.

Likestilling i arbeidslivet
Foredrag og veiledning inn mot
arbeidsgivere. Finansieres som
oppdrag og gjennom grunntilskuddet.

HMX
Kurs mot seksuell trakassering.
HMX er et kurs som hjelper din
arbeidsplass med å forebygge
seksuell trakassering. Oppdrag
i samarbeid med de andre
likestillingssenterne.

Høgskolen i Innlandet
Bistand i utforming av handlingsplan
for likestilling, likeverd og mangfold,
samt utvikling av nettkurs om
likestilt rekruttering, normer og ARP
for kompetanseheving. Finansieres
gjennom grunntilskuddet.

Mentoropplæring
Vi har flere prosjekter med
mentoropplæring for elever,
Likestilling i Innlandet og for
nyankomne kunstnere. Finansieres
som oppdrag og gjennom
grunntilskuddet.

ARBEIDSLIV
7

Likestilling er en menneskerettighet og en
demokratisk grunnverdi. Alle skal ha like
muligheter til samfunnsdeltakelse og til å
leve et godt liv.
Alle offentlige myndigheter og virksomheter
skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig
for å fremme likestilling og hindre
diskriminering. Vi bistår virksomheter
med å inkludere et likestillingsperspektiv
i samfunnsplanleggingen, øvrige planer,
utredninger, strategier og statistikk. Vi
jobber for at politiske organer skal speile
mangfoldet i befolkningen.
Hindringer for et likestilt samfunn er både
synlige og usynlige i form av holdninger,
fordommer og strukturer. Vi må alle bli mer
bevisste og jobbe for å motvirke barrierer.

SAMFUNNSUTVIKLING
OG DELTAKELSE
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I hennes fotspor
I samarbeid med Anno-museene
og Kristin Flagstad-museet har
vi utarbeidet en kvinnehistorisk
vandring i Hamar. Åtte viktige
historiske kvinner fra Hamar har
fått hver sin post med digital
informasjon. Finansieres gjennom
grunntilskuddet.
Motstå hersketeknikker
Kurs om hersketeknikker og hvordan
en kan motstå dem. Finansieres
gjennom grunntilskuddet.

Hvor går grensa?
Undervisningsopplegg for
elever i videregående skole om
seksuell trakassering, normer
og grensesetting. Finansiert av
Innlandet fylkeskommune og
gjennom grunntilskuddet.
Samfunnsengasjement
Vi deltar i dagsaktuelle
debatter gjennom kronikker,
nyhetoppslag, høringer, sosiale
medier og arrangementer. Faste
arrangementer er 8. mars og Pride.
Sosiale medier er en viktig arena for
å synliggjøre likestilling i hverdagen
til mange. Finansieres gjennom
grunntilskuddet.
Dialogmøte mot rasisme
Kartlegging av ungdommens
opplevelse av diskriminering og
rasisme i Innlandet, som danner
grunnlag for dialogmøter. Finansieres
av Bufdir.
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Likeverdige offentlige tjenester innebærer
tilrettelegging og tilpassing som tar hensyn
til at vi mennesker er forskjellige og har
ulike behov. Likestilling kan derfor innebære
forskjellsbehandling.
Tjenesteytere må reflektere over hvordan de
møter enkeltmennesker. Holdninger, normer
og fordommer kan føre med seg stereotype
oppfatninger av ulike grupper av befolkningen.
Gjennom kompetanseheving, kartlegging og
refleksjon kan Likestillingssenteret bidra til å
sikre at tjenestene blir av god kvalitet, og er
treffsikre, effektive og likeverdige.
Vi arbeider målrettet for å bidra til kunnskap om
oppfølgingen av menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) i norsk lovverk og i
praksis.
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VIP (Viktig Interessant Person)
Voldsforebyggende program
for personer med intellektuell
funksjonsnedsettelse i
samarbeid med Smiso Hamar.
Utdanning av VIP-instruktører i
kommuner omkring i hele landet.
Kombinert med veiledning og
kompetanseheving. Finansieres av
Bufdir og Sekretariatet for
konfliktrådene.

Hva skal jeg si?
I samarbeid med Unge
funksjonshemmede skal vi utarbeide
kunnskapsgrunnlag basert på
spørreundersøkelse og intervjuer
om seksualtekniske hjelpemidler.
Resultater og råd skal presenteres
i veiledere om seksualtekniske
hjelpemidler for helsevesen og
brukere. Finansieres av Stiftelsen
Dam.

Pust ut
Hvordan er det å være skeiv og
utviklingshemmet? Metodebok for
helsepersonell om normer, seksuell
orientering og utviklingshemming
i samarbeid med FRI Oslo/Viken
og Skeiv kunnskap. Finansieres av
Stiftelsen Dam.

Kjønnsdelte hjelpemidler - del 2
Studien Kjønnsdelte hjelpemidler?
fra 2019 viste at hjelpemidler
tildeles forskjellig til kvinner og
menn. Basert på studien utvikler
vi nå et normbevisst nettkurs for
hjelpemiddelformidlere. Finansiert av
Bufdir.

Trygg i egen seksualitet
Kurs om normer, seksualitet og vold
for ansatte som jobber i tjenesten
for utviklingshemmede. Kurset
skal utvikles videre til et nettkurs.
Finansieres av Bufdir.

Eldre og seksuell helse
I samarbeid med KUN, Sex & politikk
og FRI skal vi utvikle fagdager,
veiledere og e-læringsverktøy om
seksuell helse i et livsløpsperspektiv.
Primært rettet mot helsevesenet.
Finansieres av Helsedirektoratet.

LIKEVERDIGE
TJENESTER
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Likestillingssenteret er et tverrfaglig
kompetansesenter med likestilling
som fagområde. Vår visjon er like
muligheter for alle og vår målsetting
er å bidra til et inkluderende og
rettferdig samfunn.
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Målsettingen vår er knyttet opp
mot et bredt likestillingsbegrep
som inkluderer alle
diskrimineringsgrunnlag;
kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk,
etnisitet, livssyn, alder, seksuell
orientering og nedsatt funksjonsevne.

Likestillingssenteret
Parkgata 12
2317 Hamar
post@lss.no
Tlf: 62 54 74 60
www.likestiilingssenteret.no
@likestillingssenteret

