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HØRING; forslag til endringer i "Forskrift om tilskudd til frivillige barne-
og ungdomsorganisasjoner"

— kommentarer fra Dysleksiforbundet i Norge

Dysleksiforbundet i Norge vil med dette kort redegjøre for vårt syn på de foreslåtte
endringer av relevans for oss;

§2cOrganisasjoner som omfattes av forskriften — krav til likebehandling

Dysleksiforbundet er en interesseorganisasjon for mennesker med lese- og
skrivevansker/dysleksi. Medlemskap og deltagelse er åpent for alle interesserte, men i våre
vedtekter stilles det krav til at en viss andel av sentral- og lokalstyrenes medlemmer selv skal
ha dysleksi- eller være i nærmeste familie. Nedenfor gjengis aktuelle vedtekter;

Sentralleddets vedtekter §10-4:
"Minst fem av landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal selv ha dysleksi eller
være nærmeste pårørende til dyslektiker"

- Fylkes- og lokallagenes vedtekter, hhv. §5-3 og 6-3:
"Minst tre av styrets medlemmer og varamedlemmer skal selv ha dysleksi eller være
nærmeste pårørende til dyslektiker.

I vår organisasjon er ikke kjønn og seksuell legning en aktuell problemstilling. Derimot kan
bestemmelsene medføre en noe begrenset mulighet til deltagelse for mennesker uten
dysleksi.
Etter vår mening bør funksjonshemmedes organisasjoner i noen tilfeller ha en viss adgang til
denne type forskjellsbehandling, der hensikten nettopp er å skape økt deltagelse for en
gruppe personer — her dyslektikere — som på mange andre samfunnsområder er fratatt
muligheten for likeverdig deltagelse nettopp grunnet sin funksjonshemning. Eksempelvis er
gode lese- og skriveferdigheter en forutsetning for tilegnelse av informasjon og deltagelse på
stadig flere områder, både i offentlig og privat sektor.
En slik forskjellsbehandling vil etter vår mening oppfylle kravet til saklighet, nødvendighet og
forholdsmessighet; forbundets formål er å ivareta lese- og skriverhemmedes interesser i
samfunnet, og dermed tilstrebe like muligheter og deltagelse for alle. Som
interesseorganisasjon er det viktig at brukerne selv er sikret innflytelse. For øvrig har alle
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medlemmer, også funksjonsfriske, fulle rettigheter i organisasjonen, og mulighet til å ta
tillitsverv, derav styreverv. (dog med dette forbehold).
Vi støtter etter dette Departementets forslag til tilføyelsen i §2c, og foreslår
samtidig en henvisning til prinsippet om positiv særbehandling, sml.
Diskrimineringsloven §8.

§§  2d, 16 og 40  — Øvrige merknader
Dysleksiforbundet stiller seg for øvrig positiv til de øvrige endringsforslagene og
begrunnelsene bak.
Som en liten organisasjon med nyetablert ungdomsgruppe ser vi at strenge formelle krav
kan virke uheldig og avskrekkende på ungdommens/barnas engasjement, samtidig som
intensjonen bak bestemmelsen er like godt ivaretatt med den foreslåtte endringen.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og ønsker utvalget lykke til med det videre
arbeidet.

Med vennlig hilsen

Dysleksiforbundet i Norge

Silje Stkin
Organi nskonsu ent
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