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Få slutt på kjønnsdiskrimineringen frå det offentlege

Er mora di pleietrengjande, vil du som son få 2 timar meir i hjelp frå det offentlege i veka enn om du er 
dottera i familien. To timar som dottera kunne brukt på t.d. lokalpolitikk!

Heimetenester skal fordelast etter brukaren sitt behov, og ikkje på bakgrunn av kjønn. Når det likevel skjer, 
trugar det folk sin tillit til våre universelle velferdsordningar. Ein konsekvens på sikt kan være at den 
uformelle innsatsen reduserast. Den private omsorga som vert ytt andsynes eldre hjelpetrengjande i Noreg i 
dag, er stor.

Samspelet mellom offentlege omsorgstenester og hjelp frå familien har vore tema for eit større 
forskingsprosjekt som er utført ved NOVA. Undersøkinga viser at kjønn spelar ei vesentleg rolle ved 
tildeling av heimetenester. Dette rimar dårleg med målsetjinga om at tenester skal verte tilbydt etter 
omsorgsbehov. 

Ein vesentleg del av denne innsatsen står nære pårørande for, og då i særleg grad døtrer. Det som er sikkert er
at ein aldrande befolkning vil i åra som kjem vil medføra auka behov for tilbod og kvalitet i eldreomsorga.

Når vi samanliknar ei eldre hjelpetrengjande kvinne med dotter og ei eldre hjelpetrengjande kvinne med son, 
finn vi at kvinna med son ville mottatt 25 prosent meir offentleg omsorg enn dersom ho hadde hatt ei dotter. 

Det er ikkje berre kjønnet på omsorgsgjevaren som gjev utslag. Dersom den hjelpetrengjande hadde vore ein 
mann, ville han motteke 19 prosent meir offentleg omsorg enn om han hadde vore ei kvinne med dotter.

Kjønnsdiskriminering grip inn i kvinner sitt liv på mange område og høge belastningar med omsorg gjennom
store delar av livet vil gjera kvinner mindre likestilte og gje dei færre moglegheiter enn menn.  Denne 
kjønnsdiskrimineringa i tildelinga av tenester vil Hordaland SV ha slutt på og forventar at alle får tenester frå
det offentlege utifrå behov og ikkje kjønn.
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