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Forslag til handlingsplan for Iikestilling og mangfold ved HF for perioden 2020-2023 

Dekanen har igangsatt arbeidet med ny handlingsplan for likestilling og mangfold pa HF. 

Navrerende plan gjelder ti! og med 2019. 

Det har vrert nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet frem et utkast ti! ny handlingsplan. 
Arbeidsgruppen har bestatt av dekan Frode Helland, professor Dag 0istein Endsj0 (IKOS), 
forsteamanuensis Toufoul Abou-Hodeib (IAKH), instituttleder Bj0rn Olav Utvik (IKOS), HR-sjef 

Helga Reiss, postdoktor Louisa Layne (ILOS), forstekonsulent Maria ¢derud Danielsen (ILOS), og 

student Eva Strnmme Moshuus (HFSU). Utkastet har vrert diskute1i i dekanatet og med 

instituttlederne. 

Utkastet sendes na pa h01'ing ti! hele organisasjonen, inklude1i HFSU. Dekanen 0nsker at hele HF 
ska! vrere med pa diskusjonen om likestilling og mangfold og om ny handlingsplan, og her om at 
enhetene gir alle ansatte mulighet ti! a delta i prosessen. Dekanen vii delta pa allm0ter hos alle 

enheter i ukene 35 og 36. 
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UiO : 

Forslaget ti! ny handlingsplan inneholder bade en visjon og tiltak som ma konkretiseres og 

prioriteres i fakultetets og instituttenes strategi- og arsplaner for perioden. 

Ny handlingsplan for likestilling og mangfold vedtas av fakultetsstyret h0sten 2019. 

Vi ber om et samlet svar per enhet, i e-Phorte innen 10. september. 

Med hilsen 

Frode Helland (signering) 
dekan 

Monica Bakken 
fakultetsdirekt0r 

Dette dokumentet er godlrjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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1 Forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF for perioden 2020-2023 

Saksbehandlere 
Christine Klem 
Greta Holm 
Monica Lund Haugom 
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Forslag til handlingsplan for likestilling og 
mangfold ved HF for perioden 2020-2023 

Visjon for Det human istiske fa kultet 

• Arbeid med likestilling og mangfold skal vaere forankret pa alle nivaer i hele organisasjonen. 

• Ansvaret gar fra ledernivaet og ned til den enkelte ansatte og student. 

• HF ser hele mennesket og er opptatt av menneskeverd. Samtidig trenger noen grupper mer 

fokus i enkelte sammenhenger. 

• Mangfold pa HF er en ressurs, som gj0r fakultetet bed re. A ha en ansatt- og studentgruppe med 

ulik bakgrunn er ikke bare moralsk riktig, men ogsa viktig for kvaliteten pa arbeidet som gj0res 

ved universitetet. 

• HF skal vaere et sted med ytringsfrihet, og samtidig ha et trygt og inkluderende sosialt milj0 for 

a lie. 

HF 0nsker a fremme likestilling og hindre diskriminering pa bakgrunn av kj0nn, etnisitet, religion, livssyn, 

nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kj0nnsidentitet, kj0nnsuttrykk, alder, sosial bakgrunn og 
andre vesentlige forhold ved en person. 

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet 

og tilrettelegging, og at ingen utsettes for diskriminering. 

HF 0nsker a tiltrekke seg et st0rre mangfold slik at vare ansatte og studenter gjenspeiler samfunnet. 

Med mangfold mener vi representativitet. Bade likestilling og mangfold gjelder alle 

diskrimineringsgrunnlag. 

Lovverket forbyr trakassering pa arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. Med trakassering menes 

handlinger, unnlatelser ell er ytringer som har som formal eller virkning a vaere krenkende, fiendtlige, 

nedverdigende ell er ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for u0nsket seksuell 

oppmerksomhet som har som formal ell er virkning a vaere krenkende, skremmende, fiendtlig, 

nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 

Alie ledere ska I arbeide aktivt, malrettet og planmessig for a fremme likestilling og jobbe for 0kt 

mangfold pa fakultetet. Alie ansatte og studenter skal gj0res kjent med fakultetets ambisjon og 
praktisere disse holdningene internt og utad. 
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Tiltak i perioden 2020-2023 

HF skal vc:ere et sted alle kan f0le seg hjemme og et sted der alle studenter og ansatte skal fa de samme 

mulighetene til a ta en utdanning eller fremme sin karriere. Deter sum men av a lie stud enter og ansatte 

som er HF, og ansvaret for inkludering faller derfor pa alle. Pa HF skal det vc:ere h0yt under taket, rom for 

ytringsfrihet og faglige diskusjoner, samtidig som fakultetet skal vc:ere raust og inkluderende. Ansvaret 

for inkludering stopper ikke ved det formelle, men er noe a lie ansatte og studenter tar med seg inn i det 

faglig-sosiale felleskapet. 

I tillegg til dette personlige ansvaret, har fakultetet i perioden 2020-2023 valgt ut noen tiltakspunkter: 

St0rre mangfold blant studentene 

HFs studentgruppe skal speile det samfunnet og den byen vi er en del av. HF 0nsker et st0rre mangfold 

blant dem som starter pa fakultetet og at alle skal f(l)le at de har en plass her. Fakultetet ma rekruttere 

mer strategisk for a na ut til fie re, og ma job be bevisst for at studenter fra minoritetsgrupper og 

underrepresentert sosial bakgrunn fullf0rer studiel0pet sitt. HF har et ansvar for at arbeidslivet fylles 

med arbeidstakere med ulik bakgrunn med henhold til kj0nn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt 

funksjonsevne, seksuell orientering, kj0nnsidentitet, kj0nnsuttrykk, alder, sosial bakgrunn og andre 
vesentlige forhold ved en person. 

lkke minster mangfold blant vare kandidater viktig for skolen, som er den fremtidige arbeidsplassen til 

mange av vare studenter. 

Tiltak 

• Skolebes0kere og faddere ska I ha en mer variert bakgrunn, og bedre gjenspeile befolkningen. 

• Relevansen av studiene ma synliggj0res bedre for a tiltrekke s0kere som ellers ikke vurderer 

humaniora. 

• Bildebruk og tekst pa studiesidene ma speile det mangfoldet fakultetet 0nsker a ha. 

• Ressurser for tilgjengelighet og tilrettelegging systematise res. 

• Fakultetet ma samarbeide med og hente kompetanse fra MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia). 

• Fakultetet ma styrke tilbudet for skriving av akademisk engelsk. 

• Minst to institutter skal pilotere faglige mentorgrupper for studenter som 0nsker det. 

• Studie- og programkonsulenter og undervisere ska I direkte oppmuntre stud enter fra 

minoritetsgrupper og underrepresentert sosial bakgrunn til a s0ke pa master. 

• lnstituttene skal s(l)rge for at tilbudet om akademisk skrivekurs blir mer kjent. 

• Alie som m0ter studenter skal vise inkluderende og saklige holdninger. 
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St(Z)rre mangfold blant ansatte 

Alie som er ansatt pa HF h!llrer til her, og ska I m!lltes med respekt. For at alle ansatte skal kunne utnytte 

sitt potensial ma de vcere trygge, bli lyttet til, bli tatt pa a Ivor og bli inkludert. 

A ha en variert ansattgruppe bade med tanke pa bakgrunn og fag, er en betingelse for at fakultetet skal 

na sine mal om a levere forskning pa h!llyt internasjonalt niva og bidra til a l!llse de store 

samfunnsutfordringer vi star overfor. 

Det ma bli mer mangfold i alle stillingskategorier, og dette ma gjenspeiles i stillingsutlysninger og i hele 

tilsettingsprosessen bade for faglige og administrative stillinger. Det ma legges spesiell vekt pa sosial 

bakgrunn, fysisk funksjonsevne og etnisitet. 

HF skal jobbe for minimum 40 % av det underrepresenterte kj(llnn i alle stillingskategorier, samt ved 

nytilsettinger. Fakultetet skal ha et scerskilt fokus pa professorer, ledere, st0rre fagmilj!ll med scerlig 

skjev kj!llnnsbalanse, samt administrative stillinger. 

Tiltak for mer variert rekruttering 

• HF ma fremsta mer variert pa nettsidene, i dialog med samfunnet, pa representasjonsoppdrag 

osv. 

• Kunngj!llring av faste vitenskapelige stillinger gj!llres som f(llrsteamanuensis. 

• Alie kunngj!llringstekster pa administrative stillinger skal gjennomgas med tanke pa a rekruttere 

bredere. 

• Det ma bli st0rre bevissthet rundt hvem som sitter i ulike komiteer. 

• ldentifisere flaskehalser for ulike grupper i ansettelses- og opprykksprosesser. 

Tiltak for a inkludere og beholde ansatte med varie rt ba kgrunn 

• Lederopplcering ma ha et forsterket fokus pa mangfoldsledelse. 

• Fakultetet ska I pilotere temam0ter for nytilsatte. 

• Sosiale tiltak skal treffe alle pa enhets- og fagmilj!llniva. 

• Faglig mentorordning for alle som 0nsker det etableres pa alle enheter. 

• Alie nyansatte ska I ha en fadder eller innga i en fadderordning som ska I ha ansvar for praktisk 

tilrettelegging og sosial tilh!llrighet for den nyansatte. Ordningen b!llr inkludere praktisk 

spraktrening/ spraktandem. 

• Alie ansatte ma vcere bevisst pa mangfold i arbeidsprosesser som krever samarbeid, scerlig der 

det settes ned arbeidsgrupper (bade formelle og uformelle) . 

• A mestre sprak er en n!llkkel til inkludering, og instituttene ska I f(lllge opp norskkravet med den 

enkelte ansatte. Det skal settes konkrete delmal og settes av tid for den ansatte. 
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Li kestil lingst iltak for pensum og lce ringskrav 

Pensum som brukes pa HFs studieprogrammer skal gjenspeile fakultetets vektlegging av likestilling for 

de ulike grunnlagene. 

• lnnen 2021 ska I l<Ererkollegiet pa hvert program ta en fagkritisk gjennomgang av eksisterende 

pensum for a se om det pa en faglig forsvarlig mate ivaretar viktige relevante faglige aspekter i 

et mangfoldsperspektiv. 

• En fagkritisk gjennomgang gjwres hver gang et emne revideres. 

0kt innsats for a forebygge t rakassering, med hovedvekt pa seksuell trakasseri ng 

Arbeids- og studentmilj(l!et ved HF ska I v<Ere trygt og inkluderende. Alie har et ansvar for a sikre et godt 

ytringsklima og bidra til en akademisk kultur hvor alle kan ytre seg, uavhengig av kjwnn, etnisitet, 

religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kj(l!nnsidentitet, kjwnnsuttrykk, alder, sosial 

bakgrunn og andre vesentlige forhold ved en person. 

Trakassering skal ikke forekomme. 

Alie ma v<Ere bevisste i sosiale situasjoner hvor maktbalansen er skjev, bade formelt og uformelt, slik at 

makten ikke utnyttes. Ber(l!ringer, oppfwrsel og intim sprakbruk som kan oppleves som seksuelt 

krenkende skal ikke forekomme. 

Det skal rettes s<Erskilt oppmerksomhet mot situasjoner med risiko for trakassering, som pa 

arrangementer med alkoholservering, pa reiser, i fadderordning m.m. 

HF skal ha en apen tilbakemeldingskultur nar det gjelder sprakbruk og adferd. 

Tiltak 

• Fakultetet skal gjennomga veilederrollen og veileders ansvar i forhold til studenter og 

stipendiater. 

• Ledelsen pa alle nivaer ska I s(l!rge for at UiOs retningslinjer om trakassering er kjent bl ant alle 

ansatte og studenter. 

• Ledere plikter umiddelbart a ta tak i alle saker de blir kjent med, og swke bistand fra HR-sjef pa 

fakultetet ved behov. 

Lederansvar 
• Arbeid med likestilling og mangfold er et lederansvar. Alie ledere skal rapportere pa enhetens 

arbeid for a fremme likestilling og mangfold til dekanen i arlig styringsdialog. Det skal ogsa 

rapporteres pa bruk av likestillings- og mangfoldsmidler. 

• Likestilling og mangfold ma jevnlig opp i fora og i lederoppl<Ering. 

• Denne handlingsplanens visjon og tiltakspunkter ska I gjenspeiles i fakultetets og instituttenes 

arsplaner og strategidokumenter. 
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