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Høring NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen, som er et samarbeidsorgan der ungdomsrådene i Røros, Os,
Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen kommuner er med, har hatt en gjennomgang av NOU:19
Jenterom, gutterom og mulighetsrom.
Slik vi forstår forslagene fra utvalget, har det vurdert hva som bør gjøres på et ganske overordnet
nivå og foreslår blant annet et nytt statlig sekretariat for økt fokus på likestilling i barnehager og
skoler. Det er for oss vanskelig å forstå hva dette sekretariatet eventuelt egentlig skal bidra med.
Vi mener at det viktigste er konkrete tiltak lokalt der barn og unge bor. Likestillingsarbeidet må være
en integrert del av all virksomhet for at vi skal ha best mulige oppvekstvilkår og føle trygghet i
hverdagen for den hver og en av oss er.
Derfor er det etter vår mening viktige å styrke kommunenes mulighet til skikkelig innsats enn å bygge
nytt statlig byråkrati.
De viktigste tiltakene er etter vår mening:
-

Styrke seksualundervisningen i skolene og dermed forståelsen av kjønn og bidra til økt
respekt for at vi mennesker er forskjellige. Dette krever økt kompetanse hos mange lærere.
Styrke skolehelsetjenesten både i grunnskolene og videregående skolene. Dette krever økte
ressurser til kommunene og fylkeskommunene.
Flere tiltak som gjør at flere unge velger praksisuke i ungdomsskolen og andre muligheter for
å få kunnskap om yrker som det tradisjonelt er vanskelig å rekruttere ansatte til fra ett av
kjønnene. Flere gutter bør for eksempel stimuleres til å lære seg mer om helseyrker, og
rollemodeller kan bidra lokalt. Dette krever mer samarbeid og god involvering av mange
aktører.

Vi har vanskelig for å erindre at det skal foregå mye kjønnstradisjonell lek og læring i barnehagene,
slik det blir beskrevet, men mener at det både der og i skolene må legges vekt på likebehandling og
nulltoleranse for diskriminering med utgangspunkt i kjønn, entnisitet, funksjonsevne, sosiaøkonomisk
ulikhet eller andre forklaringer.
Det er etter vår oppfatning også fint at det forslås strengere regulering og bedre håndheving av
lovverket om markedsføring. Dette tror vi vil være viktig for å begrense reklame som kan bidra til
kroppspress, som vi ser alt for mye av.
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