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Kommentarer til forslag om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- 

og ungdomsorganisasjoner 

 

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Norges største partipolitiske 

ungdomsorganisasjon med over 9500 betalende medlemmer. AUF mottar 

internasjonal grunnstøtte fra Barne- og likestillingsdepartementet, men ikke nasjonal 

da vi mottar vår ord inære statsstøtte gjennom Kom munal- og 

regionaldepartementets støtteordning for partipolitiske ungdomsorganisasjoner. 

 

AUF er kritiske til den foreslåtte endringen i § 2 i Forskrift om tilskudd til frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner som i praksis vil føre til at barne- og 

ungdomsorganisasjoner som diskriminerer på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, 

nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, likevel kan motta grunnstøtte.  

 

Forskriftens formålsparagraf slår fast at "Tilskuddsordningene skal(…) sikre 

organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati."  AUF mener den foreslåtte 

forskriftsendringen er i strid  med formålsparagrafen. Noe av det mest 

grunnleggende for at en organisasjon skal være demokratisk er at alle medlemmer 

skal ha like demokratiske rettigheter og muligheter i organisasjonen. En 

støtteordning som har som formål å sikre demokratiske organisasjoner for og med 

barn og unge må ha nulltoleranse mot d iskriminering. Ønsker det offentlige å støtte 

barne- og ungdomsorganisasjoner som diskriminerer enkelte grupper, bør det heller 

skje gjennom en annen støtteordning med et annet formål. 

 

Åpningen for å d iskriminere i barne- og ungdomsorganisasjoner vil antagelig være 

mest aktuelt for organisasjoner tilknyttet trossamfunn der homofile ikke får fulle 

demokratiske rettigheter. Likevel åpner forskriftsendringen for at organisasjoner 

også kan d iskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet  eller nedsatt funksjonsevne. 

Dette er å gå i feil retning i forhold  til målet om å skape et samfunn der alle har like 

muligheter. Diskriminering i en barne- og ungdomsorganisasjon vil aldri være 

”saklig, nødvendig og forholdsmessig i forhold til den som utsettes for 

forskjellsbehandlingen,”  hverken d iskriminering av homofile, kvinner eller andre. 

AUF mener derfor § 2 i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 



ikke bør endres, og at like muligheter for alle bør være et absolutt krav for å få støtte 

fra denne støtteordningen.  
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