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Høringsuttalelse om forslag til endringer i "forskrift om
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner"

Dette brevet inneholder Framfylkingens uttalelse om forslaget til endringer i forskrift om
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Framfylkingen vil først beklage at
høringsfristen i en så viktig sak er satt såpass kort. Dette særlig tatt i betraktning at
dokumentet ble sendt ut i sommerferien.

Framfylkingen framholder videre at organisasjonen prinsipielt er motstander av alle former
for diskriminering og mener at alle lover og forskrifter skal utformes på grunnlag av
menneskerettene og barnekonvensjonen. Dette er internasjonale lovtekster Norge som stat
har forpliktet seg til å følge i utarbeidelsen og tolkningen av egne lover og forskrifter.

Videre er det etter Framfylkingens mening en svakhet at en forskrift åpner for en tolkning
etter skjønn. Framfylkingen finner det problematisk at dette skjønnet i stor grad skal utøves
av den organisasjonen som ønsker å benytte seg av unntaksregelen. Formuleringen "saklig
formål" vil etter Framfylkingens mening gi åpning for trossamfunn til fortsatt å diskriminere
homofile og kvinner ved ansettelser. Dette er etter Framfylkingens mening en svekkelse av
menneskerettighetenes bestemmelser om forbud mot diskriminering ved ansettelser.

Framfylkingen støtter forslaget om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om særskilt
adgang til å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform. Organisasjonen ber
departementet om å endre sin innstilling om muligheten til å forskjellsbehandle søkere med
homofil samlivsform ved ansettelser, slik at unntaksadgangen for trossamfunn til å
forskjellsbehandle på grunn av seksuell orientering eller kjønn bortfaller i forskriften.

I utgangspunktet mener Framfylkingen at like formuleringer og generelle bestemmelser er  en
fordel. Dette gjør det lettere å tolke og forstå lover og forskrifter. At alle organisasjoner gis
samme rammevilkår innebærer en klar styrking av likhetsprinsippet. Likevel kan det være
riktig å tillate organisasjoner å rette seg mot et bestemt kjønn, og dermed utelukke det andre
kjønnet fra medlemskap og deltakelse i organisasjonens aktiviteter. Framfylkingen støtter
videreføringen av denne muligheten.
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Framfylkingen støtter tilføyelsen i § 2 første ledd om tilskudd til frivillige landsomfattende
organisasjoner. Punktene b) og c) i dette leddet burde etter Framfylkingens mening medføre
et forbud mot diskriminering av homofile. Avsnittet skrevet i kursiv i avslutningen av dette
leddet svekker etter Framfylkingens mening rettsvernet som bygges i punktene b) og c).

Framfylkingen støtter forskriftens § 2 første ledd d) om å sikre medlemmer under 15 år
arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter.Etter organisasjonens mening burde en slik
bestemmelse være en selvfølge for organisasjoner som arbeider for å fremme barns
deltakelse og innflytelse i samfunnet og søker støtte fra staten til sin virksomhet.

Kurt Frantzen
Generalsekretær
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