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Om Unge funksjonshemmede 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 34 frivillige ungdomsorganisasjoner, 
som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi kjempet for deltaking og 
likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og 
samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge 
med funksjonshemminger og kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede 
mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. 

Vi viser til høringsnotat og -brev av 19. oktober 2015, og vil med dette komme med våre 
innspill til forslaget til en felles likestillings- og diskrimineringslov. 

 

Felles lov 

Unge funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til forslaget om en felles likestillings- og 
diskrimineringslov, da dette kan bidra til å styrke diskrimineringsvernet, særskilt med hensyn til 
diskriminering på flere grunnlag. Slik sammensatt diskriminering er særlig relevant for unge 
med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, som kan oppleve å bli diskriminert både på 
grunnlag av alder og funksjonsevne, blant annet. En sentral forutsetning for dette er at vernet i 
en felles lov heves til samme nivå som de grunnlag som i dag nyter det sterkeste vernet. 
Dessverre opplever vi at lovforslaget som nå er på høring ikke i tilstrekkelig grad ivaretar dette 
perspektivet. Unge funksjonshemmede mener at en felles likestillings- og diskrimineringslov i 
større grad må ivareta et sterkere vern for alle diskrimineringsgrunnlag enn det som ligger til 
grunn i forslaget som nå er på høring. 
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En aktiv likestillingspolitikk 

En felles lov må ha som siktemål å styrke arbeidet mot diskriminering gjennom å legge 
føringer for en aktiv likestillingspolitikk. Det foreliggende lovforslaget innebærer en svekkelse 
av aktivitetsplikten, og en fjerning av redegjørelsesplikten. Dagens aktivitets- og 
redegjørelsesplikt er en av de viktigste virkemidlene for å fremme likestilling i arbeidslivet. 
Loven likestilling- og diskriminering må ha et forebyggende perspektiv, og ikke kun fokusere 
på å gi beskyttelse mot diskriminering. Svekkelsen av aktivitetsplikten vil bidra til å at 
forebyggingsperspektivet undergraves ved at arbeidsgiver ikke lenger trenger å forholde seg til 
loven i sitt daglige virke. En fjerning av redegjørelsesplikten vil i tillegg fjerne en viktig kilde til 
statistikk og informasjon om graden av diskriminering i arbeidslivet, og vanskeliggjøre 
vurderinger rundt hensiktsmessige likestillingsvirkemidler i fremtiden. Unge 
funksjonshemmede mener derfor at redegjørelsesplikten må opprettholdes, og at 
aktivitetsplikten må utformes slik at den omfatter alle arbeidsgivere. 

 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Per dags dato er ikke FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
inkorporert i norsk lov. En lovrevisjon som tar sikte på å styrke likestillings- og 
diskrimineringsarbeidet bør forutsette at CRPD får samme status i lovverket som andre 
konvensjoner på feltet, og bidra til å signalisere at også mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har rett på samme vern som andre utsatte grupper. Unge funksjonshemmede 
mener derfor at CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven. 

Unge funksjonshemmede har også levert et felles høringssvar sammen med en 
samarbeidsgruppe for organisasjoner som representerer ulike diskrimineringsgrunnlag, og 
stadfester vår tilslutning til dette høringssvaret. 

Unge funksjonshemmede ønsker i tillegg å slutte seg til FFOs høringssvar om lovforslaget. 

 

 
Med hilsen  
UNGE FUNKSJONSHEMMEDE  
 
 
 
Camilla Lyngen /s/     Lars Rottem Krangnes /s/  
styreleder      generalsekretær  
 
 


