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Stortingets familie- og kulturkomité
Likestillingssenteret ved direktør Goro Ree-Lindstad
15. oktober 2020
Skriftlig innspill til høring om statsbudsjett 2021

Likestillingssenteret ber om at det settes av midler til å følge opp NOU 2019:
19 samt til voldsforebyggende program VIP (Viktig Interessant Person).
1. NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
Likestillingssenteret vil påpeke nødvendigheten av å følge opp NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og
mulighetsrom. Vi ber om at det øremerkes midler for å følge opp NOUen.
Begrunnelse
For å få et likestilt samfunn må vi starte fra fødsel. I NOUen blir likestillingsutfordringer blant barn og
unge grundig beskrevet med viktige anbefalinger om videre arbeid. Vi mener NOUen må følges opp
med en stortingsmelding og øremerkede midler. Vi kan ikke se at det er planlagt en satsing på dette
området i forslaget til statsbudsjettet 2021.

2. VIP (Viktig Interessant Person)
Likestillingssenteret ber om at kapittel 351 post 70 (Kulturdepartementet) økes med 1 mill kroner
øremerket VIP (Viktig Interessant Person).
Begrunnelse
VIP er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med
utviklingshemming, økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning. Deltakerne skal styrkes i å
forstå hva vold og overgrep samt grensesetting er, og få mer kunnskap om egne følelser og tanker.
Prosjektets langsiktige mål er å redusere vold og overgrep mot sårbare personer, økt likestilling for
målgruppen og sikre bedre ivaretakelse av habilitering og oppfølging av CRPD i praksis i
kommunene. Programmet fungerer ved at Likestillingssenteret og SMISO Hamar utdanner VIPinstruktører i kommunene. Instruktørene gjennomfører så kurs med personer med
utviklingshemming i sine kommuner over 12 uker.

Om Likestillingssenterets arbeid:
Likestillingssenteret er ett av fire nasjonale sentre for likestilling. Senteret holder til på Hamar, og har
8 ansatte som jobber med tiltak for økt likestilling på en rekke arenaer.
Likestillingssenteret er en premissleverandør som sikrer at kunnskapsbasert likestilling settes på
dagsorden for å avdekke skjult diskriminerende praksis. Vi fremmer og bistår iverksetting av praktisk
likestilling i arbeidslivet, skolen, barnehagen, helsetjenesten, politikken, planarbeidet med
mer. Bevisstheten og kunnskapen om likestilling må prioriteres for å få et likestilt samfunn.
I 2020 har Likestillingssenteret blant annet gjennomført en koronaundersøkelse som viser hvordan
kjønnsroller forsterkes i krisetider. Pandemien har også ført til at vi har gått nye veier og lansert flere
spennende nettkurs i vår nettskole. I tillegg holder vi en rekke kurs til barnehageansatte for å
oppdage vold og overgrep, og utvikler et opplegg i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune til
ungdom og rådgivere i skolen om bevisste utdanningsvalg.
Kontaktinformasjon: Direktør for Likestillingssenteret Goro Ree-Lindstad: 97068122

