
JUR1590 1 Diskriminerings- og likestillingsrett (BA)

1/3

Moen fengsel har 200 soningsplasser, hvorav 150 er på høyt sikkerhetsnivå på
avdeling D. I fengselet er det totalt 15 soningsplasser for kvinner. 8 av disse er på
høyt sikkerhetsnivå ved underavdeling D-Kvinner.

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet.
Alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i
fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler.
Dersom det er sykefravær eller behov for å omdisponere fengselsbetjenter til andre
oppgaver, kan det besluttes å låse ned enkeltavdelinger på dagtid. Dette vil si at de
innsatte låses inn på cellene og ikke får tilgang til andre aktiviteter og tilbud.

Marte Kirkerud er innsatt på høyt sikkerhetsnivå på underavdeling D-Kvinner. På
sikkerhetsavdeling D har det utviklet seg en praksis der de innsatte ved D-Kvinner
på dagtid låses inn i sine celler langt oftere enn de mannlige innsatte. Marte mener at
innlåsingspraksisen innebærer en diskriminering av de innsatte på avdeling D-
Kvinner. 

Fengselet er uenig i dette. Det vises til at det er langt færre innsatte på
kvinneavdelingen enn på de øvrige avdelingene, som hver består av om lag 20
mannlige innsatte. Dette gjør at det er enklest å låse ned avdeling D-Kvinner. I tillegg
gjør praksisen at færrest mulig innsatte totalt sett blir innlåst til enhver tid. Praksisen
har derfor, etter fengselets syn, ikke sammenheng med at de innsatte er kvinner.
Fengselet mener dessuten at praksisen uansett ikke er uforholdsmessig
inngripende, fordi innlåsing er en naturlig del av dagliglivet i et fengsel.

Spørsmål 1

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål:

Blir Marte diskriminert i strid med likestillings- og diskrimineringsloven? 

Som ledd i drøftelsen skal du ta stilling til:

- Foreligger direkte eller indirekte forskjellsbehandling?

- På hvilket grunnlag?

- Har forskjellsbehandlingen en begrunnelse som gjør den tillatt?

 

Ved utløpet av 2020 var 172 kvinner innsatt i fengsel i Norge. Kvinner utgjør om lag 6
prosent av de innsatte. (Kriminalomsorgens årsrapport 2020).

I rapporten «Innsatt og utsatt», utarbeidet av Likestillings- og diskrimineringsombudet
i 2017, kom det blant annet frem at

I A fengsel fikk «kvinner oftere enn menn […] utetiden sin fra cella innskrenket
og [ble] dermed […] isolert i større omfang enn menn.»

Det ble ansett som et «gjennomgående problem at kvinner nedprioriteres ved
tilbud som i utgangspunktet skal tilbys både kvinner og menn.»

Et eksempel var dagaktiviteter i B fengsel, som f.eks. tøyvask, matlaging
eller former for arbeidstrening hvor det kreves at et bestemt antall innsatte
deltar i aktiviteten. Det ble påpekt at kvinner sjelden får delta i disse
aktivitetene «fordi fengselet ikke har de bemanningsressursene som kreves
for tilsyn ved kjønnsblandede aktiviteter.»

Et annet eksempel omhandlet rusbehandling og rusmestringstilbud til innsatte
i fengsler med både kvinner og menn. I C fengsel «har kvinnene ingen eller
svært begrensede tilbud om rusbehandling og rusmestringstilbud
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sammenlignet med tilbudene som gis til menn, til tross for at kvinner er mer
rusbelastet enn mannlige innsatte.»

Det ble også avdekket forskjeller i hvilket arbeidstilbud som ble gitt
henholdsvis kvinner og menn i norske fengsler. Et eksempel var D fengsel, der
flertallet i en kvinneavdeling var helt uten arbeidstilbud. De som hadde et tilbud,
fikk tilgang til dette kun få timer om dagen.

Det ble avdekket «at muligheten for fysisk trening og utetid var
gjennomgående langt dårligere for kvinner enn for menn. Størrelsen på
luftegårdene til kvinner var mindre og deres fasiliteter og utforming begrenset
kvinners mulighet for aktivitet.»

Det ble også løftet frem at «kvinner som soner i fengsler sammen med menn
opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra mannlige innsatte.» Kvinner utsettes
for «press om salg av seksuelle tjenester, utnytting, trakassering og vold. Dette
innebærer at kvinners rettigheter, sikkerhet og behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt og
at de har et dårligere rehabiliteringstilbud enn mannlige innsatte.»

Spørsmål 2

Redegjør for forskjellen og sammenhengen mellom diskrimineringsvernets
individuelle og strukturelle side. Bruk gjerne eksempler fra oppgaveteksten.

 

Spørsmål 3

Bruk funnene fra rapporten «Innsatt og utsatt» til å identifisere og drøfte
relevante strukturelle forpliktelser etter nasjonal og internasjonal rett.

 

 

Spørsmål 1 teller 40 %, spørsmål 2 teller 20 %, og spørsmål 3 teller 40 %.
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