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Forbudet mot kjønnsdiskriminerende 
reklame må bli et effektivt verktøy i 
likestillingsarbeidet.

Gullbarbie-prisen skal snart deles 
ut av Press til den medieaktøren som 
er «best på å få ungdom til å føle seg 
verst». «Russedress» og «Jack & 
Jones» har tidligere mottatt denne 
lite gjeve prisen for reklame som 
fremmer eller opprettholder gamle og 
utdaterte kjønnsroller. Gjennom 
prisen synliggjør organisasjonen 
hvordan reklame kan bidra til å skape 
et svært negativt press på sex og utse-
ende blant dagens unge, et press som 
bør bekjempes.

I dag er det Forbrukerombudet som 
har tilsyn med forbudet mot kjønns-
diskriminerende reklame.  Tilsynet 
går dermed ikke inn i et likestillings-
politisk helhetlig arbeid, og forbudet 
gir begrenset mulighet til å gripe inn 
mot reklame som på andre måter kan 
hemme likebehandling og likestilling.

Regjeringen ønsker nå å få på plass 
en ny likestillings – og diskrimine-
ringslov, slik at hele diskriminerings-
feltet kan sees i sammenheng. I den 
forbindelse mener vi at bestemmelsen 
om kjønnsdiskriminerende reklame 
også bør inkluderes i den samme loven, 
og at tilsynet med dette bør flyttes fra 
Forbrukerombudet til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO). 

LDO kan vurdere reklame ut fra et 
bredt likestillingsperspektiv, og tilsyn 
med kjønnsdiskriminerende reklame 

kan dermed bli et nyttig verktøy i den 
samlede innsatsen for likestilling. Hvis 
LDO for eksempel har fokus på like-
stilling i arbeidslivet, vil det samtidig 
kunne være hensiktsmessig å ha tilsyn 
med fremstillingen av kjønn i stillings-
annonser, og i alminnelig reklame fra 
tradisjonelt kjønnsdelte virksomheter. 
LDO kan skape debatt rundt temaer 
som kjønnsdiskriminerende reklame, 
bruk av kvinnekropp i reklame, sek-
sualisering av det offentlige rom, og 
kjønnsstereotyp reklame med bety-
delig større slagkraft og bredde enn 
Forbrukerombudet kan i dag.

Forbudet mot kjønnsdiskrimine-
rende reklame har trolig bidratt til det 
nivået vi har på likestilling i Norge i 
dag. Forbudets utgangspunkt var å 
forby «kvinne på bilpanseret»-
reklame: reklame som brukte kvinnen 
som et lettkledd blikkfang for å selge 
produkter som ikke hadde noen sam-
menheng med den avkledde kvinnen. 
Hvorvidt forbudet er utformet på en 
hensiktsmessig måte for å fange opp 
problemstillinger som til enhver tid er 
aktuelle i samfunnet, bør vurderes 
kontinuerlig.

Forbrukerombudet mottar for 
eksempel med jevne mellomrom 
klager på reklame som skiller mellom 
«gutteleker» og «jenteleker». Slike 
reklamer rammes ikke av forbudet i 
dag, men kanskje burde det det?

Vårt forslag er dermed å flytte 
dagens forbud mot kjønnsdiskrimine-
rende reklame over til ny samlet dis-
krimineringslov, og legge tilsynet til 
LDO. Det vil være et nyttig verktøy 
for LDO i likestillingsarbeidet, og 
LDO vil også kunne foreslå eventuelle 
nødvendige endringer i regelverket, 
slik at det dekker dagens behov for 
virkemidler i likestillingsarbeidet.

Kjønnsdiskriminering er 
forbudt – også i reklame

Byrådets o�  sielle forutsetning for 
Tøyen-kompromisset i 2013 var at både 
et Tøyen-alterativ og Lambda i Bjør-
vika ville koste like mye, 1,6–1,7 milli-
arder kroner. At kontrollregning av et 
Tøyen-alternativ med gjenbruk av det 
eksisterende anlegg ville koste under 1 
milliard ble hverken av eksbyrådet eller 
Marianne Borgen (SV) tillagt vekt. I 
byrådets søknad om statsstøtte tre-
kvart år senere var en ufullstendig 

Lambda-kalkyle, med 10 poster utelatt 
og prisstigning pr. 2019, blitt over 1 
milliard dyrere, nesten 2,8 milliarder. 
Munch-museets direktør Henrichsen 
uttaler nå at 1 milliard allerede er 
brukt, med såvidt påbegynte grunnar-
beider. Det vil si at Henrichsen, byrå-
dets forlengede arm, vil ha oss til å 
forstå at over 1/3 av det fremtidige 
totalbudsjettet allerede er brukt. 
Beløpet tilsvarer ferdig utbygging på 
Tøyen. Kulturbyråd Hansen vil hverken 
gjennomgå byggebudsjettet for 
Lambda eller sette tak på kostnadene. 
Er det noen i bystyret som IKKE ser 
hvor dette bærer – et prosjekt kun for 
å tekkes den kommersielle utbygger 
med et for Munch underlødig bygg?

Lambda-budsjettet er sprukket

Du kan kjøpe tre hamburgere på 
McDonalds, fem liter diesel eller fem 
kilo gulrøtter på Rema 1000. Eller du 
kan velge å ta T-banen tur/retur 
Majorstua–Stortinget. Slik er prisene 
etter at Ruter justerer dem opp fra 1. 
februar.

Billettene koster så mye til tross for 
at du som skattebetaler allerede har 
betalt halve Ruters dri� sbudsjett. 

Er det greit for politikerne at det 
koster 64 kroner å bruke Ruter når du 
for eksempel skal på kino, og at kol-
lektivtilbudet dermed er i ferd med å 
bli uaktuelt for mange av Oslos inn-

byggere? Er politikerne bekvemme 
med at innbyggerne velger alternative 
og o� e mye mer forurensende trans-
portløsninger utelukkende fordi bil-
lettprisene er for høye?

Har politikerne vurdert om den 
omfattende snikingen kan ha sam-
menheng med at prisene er for høye?

Skal politikerne i Oslo sikre at inn-
byggerne velger kollektivtransport, er 
billettpriser et helt avgjørende virke-
middel. Så lenge Ruter er tungt subsi-
diert, må prisene være rimelige, ikke 
bli presset opp mot den absolutte 
smertegrense.

Det er fi nt med ambisjoner om en 
bilfri by, men dette må gå hånd i hånd 
med ambisjoner om et fornu� ige priser 
på kollektivtransporttilbudet. Vi 
trenger politiske ambisjoner om bil-
lettpriser som får passasjerene til å 
betale med glede. Slik er det ikke nå.

Dette kan du gjøre med 64 kr
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