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Feminisme – for frihet og likestilling 945 

Over hundre år etter at norske kvinner fikk stemmerett er fortsatt friheten til halve befolkningen 946 
begrenset. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner og kvinner eier mindre og tjener 947 
mindre enn menn. Gutter og jenter møtes fra fødselen av med ulike forventninger. SV er et 948 
feministisk parti. Vi må bekjempe alle former for kjønnsdiskriminering, kjønnsundertrykkelse og 949 
maktforskjeller mellom menn og kvinner. 950 

SV vil: 951 

• Arbeide for økonomisk likestilling i arbeidslivet, likelønn og lovfestet og reell rett til 952 
heltidsarbeid. 953 

• Sikre felles omsorgsplikt og omsorgsrett for menn og kvinner gjennom tredelt 954 
foreldrepermisjon. 955 

• Kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres 956 
selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. 957 

• Arbeide for å få flere kvinner inn i politiske og offentlige styrer, råd og 958 
utvalg. 959 

• Styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk. 960 
• Bidra til åpnere og mer fleksible kjønnsroller gjennom aktivt holdingsendrende 961 

arbeid i skoler og barnehager, slik at gutter og jenter skal vokse opp med trygghet og 962 
frihet til å ta sine egne valg. 963 

• Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell 964 
orientering og kjønnsuttrykk, og åpne for et tredje kjønn. 965 

• Jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold i nære relasjoner og 966 
seksuell trakassering av kvinner. 967 

• Arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og 968 
strippeklubber. 969 

 970 

Et likestilt arbeidsliv 971 
Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men fremdeles er arbeidslivet 972 
sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med 973 
kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. 974 
Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns 975 
valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.  976 

SV vil: 977 

• Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør 978 
det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Det offentlige skal fremme 979 
heltidskultur som arbeidsgiver. 980 

• Lovfeste 37,5 timers arbeidsuke.  981 

DISSENS 33: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 982 

 983 
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• Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen som 984 
langsiktig mål samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. 985 

DISSENS 34: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 986 

 987 

• Utfordre kjønnsrollemønstrene ved å gjennomføre en landsdekkende programsatsing 988 
for frie utdanningsvalg, samt vurdere om likestillingsstipend for underrepresenterte 989 
kjønn kan inspirere til utradisjonelle utdanningsvalg. 990 

• Støtte likestillingsavtaler. SV vil fremme støtte til avtaler mellom partene i 991 
arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn, eksempelvis en 992 
likelønnspott. 993 

• Redusert skatt for likelønn gjennom å utvikle en skattefradragsordning for bedrifter 994 
som reduserer ulikelønn. 995 

• Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling i 996 
arbeidslivet.  997 

• Arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte 998 
arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de 999 
mannsdominerte yrkene. 1000 

• Opprette abortklinikker i utlandet for å bidra til kvinners frihet flere steder i 1001 
verden. 1002 

 1003 

Feminisme og religion  1004 
I et moderne samfunn er det avgjørende at alle over 15 år skal stå fritt til å velge sitt livssyn og 1005 
sine religiøse praksiser. I dag opplever fortsatt noen unge i Norge sosial kontroll og tvang i sine 1006 
religiøse miljøer. Den viktigste kampen for frigjøring i trossamfunnene skjer nedenfra, og SV vil 1007 
støtte feministiske, kvinnefrigjørende og skeive initiativer i trossamfunnene. 1008 

SV vil: 1009 

DISSENS 35: Et mindretall på fire vil ha inn følgende punkt: 1010 
• Forby rituell omskjæring av gutter.  1011 

 1012 

DISSENS 36: Et mindretall på én vil ha inn følgende punkt: 1013 
• Åpne for forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner der det 1014 

er nødvendig for kommunikasjon i utdanningssituasjon eller annen yrkesutøvelse. 1015 

  1016 
• Gi økonomisk hjelp mot diskriminering gjennom å støtte et mangfold av 1017 

organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningens 1018 
rettigheter innenfor religiøse samfunn. 1019 

• Stoppe støtte til diskriminering gjennom å fjerne statsstøtten til trossamfunn som 1020 
benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven.  1021 

DISSENS 37: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 1022 
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Vold, overgrep og seksuell trakassering 1023 
Undersøkelser i Norge viser et stort omfang av vold og overgrep, særlig mot jenter og kvinner. 1024 
Redsel for seksuelle overgrep og trakassering fører ikke bare til individuell lidelse, men begrenser 1025 
også kvinners frihet på mange plan: alt fra privatsfæren til bylivet og sosiale medier. Vi må skape 1026 
et samfunn der folk kan bevege seg og engasjere seg uten frykt. Også gutter og menn utsettes for 1027 
voldtekt og seksuell trakassering. En fellesnevner for vold og overgrep mot begge kjønn er at de 1028 
ofte tillates å foregå i det skjulte på grunn av tabuer. Samfunnet har et ansvar for å gi 1029 
oppmerksomhet og tilbud til alle som utsettes for vold og seksuell trakassering. 1030 

SV vil:  1031 

• Sikre gode rammer for krise- og incestsentre over hele landet. Krisesentre skal 1032 
ikke ut på anbud. 1033 

• Ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting 1034 
av tilbud om overgrepsmottak. 1035 

• At etterforskning av voldtektssaker skal prioriteres høyere.  1036 
• At helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep, blant annet 1037 

gjennom svangerskapsomsorgen. 1038 
• Sørge for opplæring for studenter ved at studenter og elever som tar helse- og 1039 

sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får 1040 
nødvendig kunnskap om vold og overgrep. 1041 

• Bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både ofre, voldsutøvere og overgripere, 1042 
herunder tilbudet til unge overgripere. 1043 

• Styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, og sikre at det settes av 1044 
ressurser til å håndheve sexkjøpsloven, som forbyr kjøp av sex, sterkere enn i dag. 1045 

• Prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet. 1046 
• Sørge for at alle som har blitt utsatt for voldtekt får tilbud om gratis 1047 

psykologhjelp. 1048 

 1049 

Skeiv politikk 1050 
I Norge skal alle ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil. I dag utsettes 1051 
mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-befolkningen) for diskriminering, og 1052 
særlig blant barn og unge i denne gruppen er mobbing og selvmordstanker overrepresentert. Vi 1053 
vil ha en norsk kultur der homo ikke lenger er et skjellsord, og vi skal bekjempe kulturell og 1054 
religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk.  1055 

SV vil: 1056 

• Ikke åpne for reservasjonsrett. Syn på seksuell orientering skal ikke gi 1057 
helsepersonell reservasjonsrett for eksempel ved henvisning til assistert befruktning 1058 

• At den såkalte HIV-paragrafen fjernes. 1059 
• At det innføres av en alternativ juridisk kjønnskategori. 1060 
• Jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle 1061 

orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i 1062 
skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. 1063 
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• Bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og målretta 1064 
hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer.  1065 

• Støtte arbeidet med Skeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen. 1066 

  1067 


