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HØRINGSSVAR FRA DNT UNG
«FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD T1L FRIVILLIGE BARNE- OG
UNGDOMSORGANISASJONER»
Vi viser til Barne og likestillingsdepartementets høringsbrev datert 25.juni 2009. Høringen er behandlet i
DNT ungs landsstyre.

DNT ung mener det er et langt skritt tilbake å åpne for diskriminering på «saklig grunnlag», og er overrasket
over at vårt eget Barne- og likestillingsdepartement kommer med et slikt forslag. Vi kan ikke se at
religionsfriheten skal komme foran den menneskeretten det er ikke å bli offer for diskriminering. At religion
kan være et saklig grunnlag for å diskriminere klarer vi ikke å forstå. Historien viser hvordan det er, kan
være og hvordan det vil gå dersom vi fortsetter å godta diskriminering på grunnlag av religion i det offentlige
rom. Hva folk gjør hjemme og i forsamlingslokalene sine er ikke opp til oss å mene noe om her, det er
religionsfrihet. Vi mener likevel at de ikke trenger skal få kunne motta offentlig støtte.

DNT ung mener også at departementet har lest NOU 2006:13 Fritid med mening feil når de tolker utvalgets
uttalelse om en mer generell adgang til å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn. Det er langt mellom
utvalgets uttalelse og departementets.

Utvalgets uttalelse: «I enkelte tilfeller kan organisasjonens formål kreve at organisasjonen reserverer
deltakelse til en bestemt gruppe personer.  Utvalget har derfor diskutert organisasjoner som henvender
seg til medlemmer og deltakere av bare ett kjønn  [vår uthevelse]. Med bakgrunn i
forvaltningsmyndighetenes tidligere praksis vil ikke utvalget utelukke slike organisasjoner fra en helhetlig
statlig støttepolitikk, så lenge det foreligger gode grunner for at bare jenter eller bare gutter skal samles til
aktivitet. Utvalget viser til Diskrimineringsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet,
religion mv. (LOV-2005-06-0333)) og §8 om positiv særbehandling for å vise hvordan slike unntak fra
prinsippet om ikke-diskriminering bør legges opp i forvaltningen.»

Departementets uttalelse: «I praksis antar likevel departementet at det først og fremst vil være
organisasjoner som har tilknytning til trossamfunn hvor forskjellsbehandling vil være aktuelt.» Kanskje
aktuelt, men DNT ung mener dette ikke var det utvalget bak NOU 2006:13 så for seg. Organisasjoner som
mottar statsstøtte fra Barne- og likestillingsdepartementet skal fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion og livssyn. De som ikke kan støtte dette bør ikke få støtte selv.

Vennlig hilsen,

Ola Njå B elsen
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