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Fra: Håvard Clementz 
 

En likestilling av engelsk i videregående skole 3 

 4 

Videregående skole består i dag av en rekke fellesfag. Likevel er det tre fag det er naturlig 5 

å anse som de tre store fagene – norsk, engelsk og matte. I norsk mottar man i dag tre 6 

standpunktskarakterer og i matte får alle elever minst to. Samtidig får man i engelsk bare 7 

en.  8 

 9 

Ved å splitte opp engelskfaget i to karakterer – en skriftlig og en muntlig – vi man oppnå en 10 

mer reel likestilling med de andre «hovedfagene» på skolen. 11 

 12 

Samtidig oppnår man en mer rettferdig vektlegging av karakterene. Det fremstår rimelig at 13 

når engelsk er ansett som et av skolens viktigste emner at det skal veie tyngre enn for 14 

eksempel «Teknologi og forskningslære 1». 15 

 16 

En ny ordning vil òg legge til rette for et bedre læringsmiljø i engelskfaget. Ettersom 17 

elevene nå får to karakterer er det enklere for de å se hvor man må legge inn en innsats for 18 

å bli bedre, samtidig som at dårlige skriftlige ferdigheter ikke skal ødelegge for eksemplarisk 19 

«Oxford-engelsk» muntlig.   20 

 21 

Akershus Unge Høyre vil:  22 

• Innføre en skriftlig og en muntlig karakter i engelsk VG1 23 

 24 
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Fra: Linnea Ottem-Holmsten 
 

Convention on the Rights of Persons with 25 

Disabilities (CRPD)inn i Norsk Lov 26 

 27 

Når mennesker med funksjonsnedsettelse møter lovverket i Norge så sørger ikke loven for 28 

fullt ut like rettigheter som for mennesker uten funksjonsnedsettelse. På ett høyere nivå 29 

så vil CRPD sørge for dette. Akershus Unge Høyre bør jobbe for å få CRPD inn i Norsk lov.  30 

 31 

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, ble 32 

vedtatt i 2008. Da CRPD ble ratifisert av Norge i 2013 ble den ikke tatt inn i Norsk rett. CRPD 33 

er fortsatt ikke tatt helt opp i norsk rett. Regjeringen har mye informasjon om sitt arbeid på 34 

sine hjemmesider.  35 

 36 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har også skrevet en egen rapport, med støtte fra 37 

kulturdepartementet. Denne rapporten er kritisk til arbeidet som er gjort av regjering og 38 

storting nettopp det at CRPD ikke er del av Norsk rett.  39 

 40 

Her er noen eksempler på hendelser/situasjoner som ikke dekkes likt av Norsk lov: 41 

Funksjonshemmede utsettes for mer overgrep og trakassering enn andre, og de som 42 

utfører overgrepene for lavere straff. For eksempel er bare 12 av 46 krisesenter for kvinner 43 

universelt utformet. Dette er enda en hindring for at kvinner skal melde ifra. CRPD 44 

inneholder krav om universell utforming av offentlige bygg. Beskrivelse av barnets beste er 45 

ikke presisert i sentrale lover for funksjonshemmede. Det er lite forskning på 46 

funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, delta og medvirke og ha innflytelse i 47 

beslutningsprosessene. Barn og unge med funksjonsnedsettelse er lite representert i 48 

kommunale beslutningsorganer som kommunestyret for unge. CRPD ville sikret dette om 49 

den ble tatt inn i norsk rett. 50 

 51 

Akershus Unge Høyre vil: 52 

• Jobbe for like rettigheter for alle. 53 

• Jobbe for at CRPD blir vedtatt som en politisk sak. 54 

• Jobbe for at CRPD blir del av Norsk lov. 55 

 56 

 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/
https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf.


 

3 
 

Fra: Farhoud Falahatimarvast 
 

Retten til å bestemme over egen kropp 57 

 58 

Omskjæring har skjedd helt siden Faraoene regjerte i Egypt. Grunnene har vært religiøse, 59 

rituelle, hygieniske osv. I dag i Norge, blir dette hovedsakelig gjort på gutter, fra uker til noen 60 

måneder etter de er født. 61 

 62 

Omskjæring foregår ved at man strekker forhuden maksimalt, med frigjøring av forhuden fra 63 

penishodet. Deretter klippes eller skjæres hele forhuden bort i nivå med kanten av penishodet, 64 

og til slutt sys sårkanten slik at det ikke skal blø. I dag blir dette gjort av kirurger eller ikke-65 

medisinsk utdannede «omskjærere». 66 

 67 

I en dansk studie viste det seg at 5,1% av gutter opplevde komplikasjoner åtte til femten år 68 

etter omskjæring. I en annen studie kom det fram at omskårne gutter under 10 år har 26 69 

ganger større risiko for å utvikle urinrørsinnsnevring. I Norge anslås det at over 2000 70 

guttebarn blir omskåret hvert år.  71 

 72 

Omskjæring er en irreversibel endring i en gutt sitt kjønnsorgan, som selve gutten ikke er med 73 

på å avgjøre. Den avgjørelsen blir tatt av foreldre når gutten er kun noen uker til noen måneder 74 

gammel.  75 

 76 

Retten til å velge over egen kropp er noe vi har kjempet for i flere år. Alle gutter må være med på 77 

å avgjøre om de skal undergå en irreversibel kirurgi, som kommer til å påvirke dem hele livet 78 

deres.  79 

 80 

Akershus Unge Høyre vil: 81 

• At det skal settes en 16 års aldersgrense på omskjæring i Norge. 82 

• At det skal bli straffbart for folk uten autorisasjon fra Den Norske Legeforeningen å 83 

utføre omskjæring.  84 

  85 
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