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Ombud på 
oppløpssiden 

- Likestillingen er på langt nær kommet så langt som vi 
liker å innbille oss, sier Sunniva Ørstavik (48). Seks år som 

likestillings- og diskrimineringsombud er snart ved veis ende. 
Tekst: Marianne Smeby Strand   Foto: Nicolas Tourrenc

INTERVJUET

«Bruk tida til å lytte til 
folk. Det er mer en nok av 
folk med makt som vil 
tute ørene dine fulle med 
hvordan virkeligheten 
ser ut.»  

SUNNIVA ØRSTAVIK

-Å tro at vi er verdensmestere i likestilling 
har vært en hemsko. Jeg tror ikke på en 
likestilling som bare heier litt på folk. Jeg 
tror vi må bruke virkemidler for å få det 

til. Likestilling kommer ikke av seg selv.
Vi møter henne i ombudets lokaler, lyst og lekkert, 

sentralt i Oslo. Sammen med sine 65 ansatte har hun 
ropt høyt om grumset som skjer i samfunnet, på arbeids-
plassene, utestedene og i skolene. Overalt der folk ferdes 
skjer også diskriminering, og det har hun til hensikt å 
sette på dagsorden helt frem til åremålet avsluttes ved 
nyttår. Først da skal hun senke skuldrene og legge bort 
den evinnelige bekymringen over om hun har prioritert 
riktig. Satt de riktige sakene på dagsorden. 

MINISKJØRTDEBATTEN
Hun er ikke redd for autoriteter. Ikke redd for å handle. 
Både engasjementet og nysgjerrigheten er fortsatt på 
plass, bedyrer hun. Et sosialt vesen, glad i familie, ven-
ner og naturen. Gjerne med ski på beina. 

- Ikke Birken!  
To slurker ned i kaffekoppen har allerede adrenalinet 

varmet seg opp. Smilet sitter løst. Alvoret likeså. 
- Jeg tennes veldig fort. Urettferdighet er min motor, og 

det har jeg fått lov til å jobbe med. Jeg blir redd når folk i 
posisjoner slutter å bli opprørt. Å få synliggjøre urettfer-
dighet har vært en grunn til å stå opp om morgenen. 

 «Hun ba om det». «Ikke vær så hårsår», blir kvinnene 
ofte fortalt, når de sier at nok er nok. Når sjefen eller 
studieveilederen opptrer på en måte som ikke er greit. 
Når sminke og klesstil brukes som argument for at det er 
greit å klå. Greit med kommentarer. Tidlig i karrieren, i et 
mannsdominert forskningsmiljø, ble hun selv sendt ut til 
oppdragsgivere som var så glad i «søte damer». 

- Den gode, gamle miniskjørt debatten lever i beste 
velgående.

Det gjør også myten om at kvinner ikke vil ha makt og 
innflytelse, understreker Ørstavik. At høstens valgresul-
tat ikke bidro til flere kvinnelige ordførere, er en skam, 
mener hun. 
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straffe arbeidsgivere som diskrimi-
nerer. Da kan man stå der og ha så 
mange 17. mai-taler man bare vil.

HATKRIMINALITET
Som ombud har hun fått sin dose 
hets. Å snakke om kjønnsspørsmål, 
innvandring og tigging er som ben-
sin på trollbålet. 

- Jeg gleder meg til å slippe den 
hetsingen. Det skumle med hets er 
at det skremmer viktige stemmer 
i debatten. Jeg har hatt et apparat 
rundt meg, men mange kvinner 
har ikke det. 

Hun er stolt av å ha gjort hatkri-
minalitet til et samfunnstema. 

- Så er jeg glad for, rørt faktisk, 
at vi har klart å synliggjøre trans-
personers rettigheter. Fra å være en 
latterliggjort gruppe, til i dag å være 
stolte av den de er. Alt dette har jeg 
fått lov til å være med på. 

Hun stopper opp og smiler. Hun 
har møtt mange flotte folk. 

- Tøffe, kule mennesker som ikke 
finner seg i å bli diskriminert.  Det er 
så mange historier som gjør så stort 
inntrykk. Hvis jeg trekker frem noe, 
er jeg redd for at jeg svikter andre. 
Men jeg er stolt av at stadig flere sier 
ifra når de blir urettferdig behandlet. 
Som opplever at jeg er deres ombud.

MAGEFØLELSEN
Hun har lært mye, også om seg selv. 
Erkjenner at det er mange som ikke 
har fått de samme mulighetene 
som henne. Hun har også lært mye 
om sine egne autoreflekser, den 
berømmelige magefølelsen vi gjerne 
sier at vi bør følge. Nei, sier Ørstavik, 
det er magefølelsen som gjør at du 

innkaller Anders, ikke Ali til intervju.  
- Seks år som ombud har vært som 

å ligge i et kunnskapsbadekar. Jeg 
har lært mye om mine egne privile-
gier. Om hvor urettferdig dette med 
hudfarge er, at alt er så mye lettere 
for meg. 

Hun har møtt seg sjøl i døra. Som 
når kjærestespørsmålet til datteren 
forutsetter at det gjelder en gutt, blir 
parert med et «hvordan vet du at det 
ikke er en jente». 

- Vi snakker, tenker og gjør som 
om det ikke er sånn. Jeg går ikke fri 
som en fordomsfri person. Men jeg 
må ta det frem, gjøre noe med det. 
Du forventer å blir møtt som individ, 
da må du også behandle andre sånn. 
Jeg føler et alvorlig ansvar for å jobbe 
med egne fordommer. 

PLANEN VIDERE
Nå er seks år som ombud snart ved 
veis ende. Hun gleder hun seg til å 
tenke seg om, finne ut hva hun vil 
videre. Hennes etterfølger Hanne 
Bjurstrøm begynner i midten av ja-
nuar neste år. Selvsagt får hun noen 
råd på veien. 

- Bruk tida til å lytte til folk. Det 
er mer en nok av folk med makt 
som vil tute ørene dine fulle med 
hvordan virkeligheten ser ut. Men 
du er til for folks rettigheter, ikke la 
deg lure til å tro noe annet. 

- Har du latt deg lure?
- Det håper jeg ikke. Makt er en 

fiffig ting. Men hvis du lar deg bli in-
vitert inn til kirsebæra, må du ikke 
bli en del av kirsebæret. 

- Men det er viktig for kvinner at jobb 
og verv lar seg kombinere med familie-
liv, og da må man sørge for det. 

Selv er hun opptatt av balanse mel-
lom jobb og fritid, både for seg selv og 
sine kollegaer.

- For å gjøre en god jobb så må du 
ikke være på jobb hele tiden. Jeg kjen-
ner altfor mange ledere som jobber seg 
i hjel. Du trenger balanse mellom jobb 
og fritid. Og du trenger en hjemmebane 
der du blir annerledes korrigert. Som 
leder kan du jo fort gå rundt å tro at du 
er noe. 

ENKELTSKJEBNER
Seks år som ombud har gitt innsyn i 
mye, og mangt har gjort inntrykk. Alle 
enkeltskjebnene som ikke får innpass i 
jobbmarkedet fordi de sitter i rullestol, 
er mørk i huden eller er gravid.  Hun 
blir forbanna når enkeltpersoner omta-
les som grupper, ikke mennesker. Når 
funksjonshemmede omtales som et 
problem, en utgiftspost. Når unger med 
nedsatt funksjonsevne ikke får være 
med på klassetur fordi det blir for dyrt. 
 - Og politikere som sammenligner 
romfolk med søppel. At man tillater 
det! Romfolk er sånn og sånn. Mus-
limene er sånn. Holdninger er ofte 
basert på fordommer, og det både 
provoserer og skremmer meg. Jeg 
skulle ønske vi kunne se oss selv med 
historiens blikk. Politikere har et særlig 
ansvar, og ikke alle er det bevisst. 

En undersøkelse fra Nova og Institutt 
for samfunnsforskning viser at heter du 
Ali, og ikke Anders, er det 25 prosent 
mindre sjanse for at du blir innkalt til 
intervju. 

- Men myndigheter er  verken villige 
til å investere i likestilling, - eller til å 

« Du forventer å blir møtt som 
individ, da må du også behandle 
andre sånn. Jeg føler et alvorlig 
ansvar for å jobbe med egne 
fordommer. »

SUNNIVA ØRSTAVIK
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