Homonettverket støtter ikke forslaget til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov!
Homonettverket er bekymret for forslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å
samle likestillingsloven og de tre diskrimineringslovene til en felles lov.
Det fortsatte arbeidet for likestilling mellom kjønnene, og for å fremme kvinnens stilling i samfunnet har i
dag lite til felles med arbeidet mot diskriminering av minoriteter, og det er forskjellige virkemidler som er
nødvendige på de to områdene. Homonettverket mener derfor at likestillingsloven bør bestå, ved siden av
en felles antidiskrimineringslov.
Lovforslaget har flere svakheter som vil svekke kampen mot diskriminering og for kjønnslikestilling på
flere områder:
•

Formålsparagrafen i likestillingsloven gjøres kjønnsnøytral og svekker kvinners vern

En for generell, utydelig og kjønnsnøytral formålsparagraf setter ikke kvinner og minoriteter i fokus. I en
tid der kvinners og minoriteters vern utfordres, bør deres stilling bedres gjennom en styrket likestillingslov
og et bedre diskrimineringsvern. Da kan vi ikke støtte et lovforslag som er dårligere enn dagens lover i
sum.
•

Arbeidsgivers aktivitetsplikt svekkes og redegjørelsesplikten fjernes

Arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for likestilling og forebygge diskriminering svekkes vesentlig i
forslaget. At aktivitetsplikten kun skal gjelde for virksomheter på mer enn 50 ansatte sammen med at krav
til å dokumentere arbeidet bortfaller, kan bety at det aktive likestillings- og diskrimineringsarbeidet i
privat sektor enten blir sterkt svekket eller forsvinner.	
  
•

Familieliv og personlige forhold unntas virkeområde på alle grunnlag

Homonettverket mener at lovenes virkeområde bør omfatte familieliv og personlige forhold. Mennesker
som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan møte strenge sanksjoner i familielivet. Ved å
innlemme dette i en antidiskrimineringslov vil loven kunne gi mennesker som opplever disse sanksjonene
anerkjennelse. Samtidig vil det gi et klart signal om at selv i den private sfære er det ikke er greit å utsette
mennesker for diskriminering og trakassering.
•

Utsatte seksuelle minoriteter omfattes ikke av lovgivningen.

Homonettverket mener at begrepet «seksuell orientering» bør være en rettslig standard som utvikler seg i
tråd med synet på seksualitet. Ethvert aspekt som utgjør et uforanderlig og vesentlig forhold ved et
menneskes seksualitet bør omfattes av begrepet i diskrimineringsloven. I dag er det naturlig at
sadomasochisme, fetisjisme og aseksualitet omfattes av dette begrepet. Høringsnotatet bidrar til
diskriminering ved å redusere BDSM-orientering til handlinger. Disse minoritetene rammes av skam,
trakassering, latterliggjøring og diskriminering.
Homonettverket vil:
-

Bevare likestillingsloven, med formålsparagraf, aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt
Bevare og utvikle aktivitetsplikten og redegjørelsesplikten i antidiskrimineringslovgivningen
Inkludere familieliv og personlige forhold i likestillingslovens og antidiskrimineringslovgivningens
virkeområde
Inkludere alle uforanderlige og vesentlige forhold ved et menneskes seksualitet i begrepet seksuell
orientering.
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