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Kommentar til forslag på endringen av forskriften om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner

FriBU (Frikirkens barn og unge) er en barne- og ungdomsorganisasjon med 8638
medlemmer fordelt på lokallag over hele landet. Vi driver et bredt spekter av aktiviteter. Vår
visjon er å "bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve
som hans etterfølgere". Vi ønsker av hele vårt hjerte at alle barn og ungdom som organsisasjonen
kommer i kontakt med, skal oppleve seg sett og at de har en uendelig verdi. Vår kristne
overbevisning opplever vi som grunnalget for å få dette til, noe som gjør det viktig at vi får drive
vårt arbeid i overenstemmelse med dette. Blandt annet får dette den konsekvens at vi stiller
trosmessige krav (og dermed den etikk som følger med) til våre ledere, inkludert
styremedlemmer. Det er viktig å poengtere at vi som livssynsorganisasjon har et helt annet formål
og en annen oppbygning enn f.eks. interessepolitiske organisasjoner. I slike organisasjoner vil
lederskapet bestå av de som er flinkest til å kommunisere organisasjonens sak/saker eller har
høyest kompetanse på dette, og grasrotens påvirkningskraft vil øke jo høyere opp i systemet en
kommer. I livssynsorganisasjoner handler derimot lederskap hovedsakelig om å skape et
fellesskap blandt medlemmene, selv å være et forbilde og å videreføre tro og verdier. Det er ikke
om å gjøre for medlemmene å arbeide seg oppover, men for lederskapet å ha alt sitt fokus
nedover. Flere organisasjonstyper og -formål skaper et verdifullt mangfold, og ingen er tjent med
at den ene presses til å bli som den andre eller omvendt.

Vi takker derfor for den frihet og forståelse forslaget på ny forskrift gir oss, både til selv å
tolke hva som er sentrum og periferi i våre lærespørsmål, og til å avgjøre hva av vår aktivitet som
er forskjellsbehandling som ikke er saklig, nødvendig eller forholdsmessig. Et eksempel på dette
vil være utestenging fra medlemsskap eller deltakelse på noen av våre aktiviteter, eller
personangrep/mobbing. Hvis slikt skulle forekomme, vil vi selvfølgelig til å slå hardt ned på
dette.

Vi takker også for at "diskriminering" er byttet ut med "forskjellsbehandling", da vi har
opplevd tidligere ordbruk som en urettferdig anklage vi ikke kjenner oss igjen i. Vi mener det er
en avgjørende forskjell mellom å diskriminere på bakgrunn av legning og det å sette krav til
samlivsform. Et hvert menneske har fortsatt fri vilje til å velge sin samlivspartner og hvilke



rammer dette skal være innenfor.

Videre opplever vi det som rettferdig at en praksis for premiering av det som tidligere har
vært henvist til som " organisasjoner med full demokratisk deltakelse", f.eks. uten spesifikke
etiske krav til ledere, ikke nevnes. På LNU's Barne- og Ungdomsting 09 (BUT)
ble det vedtatt en resolusjon som blandt annet fastslår at LNU ønsker en slik bonusordning. 27 av
delegatene som stemte for denne resolusjonen, inkludert FriBU, ba om en protokolltilførsel som
fastslår at vi er imot bonusordningen da den oppleves som en straff, og påberoper oss retten som
selvstendige organisasjoner, til å motarbeide dette forslaget innfor departementet.

Når det gjeller formell deltakelse for barn under 15år, opplever vi ikke dette som et
problem slik vi er organisert idag. Som nevnt innledningsvis, har våre ledere et fokus nedover.
Det er naturlig for oss å ha den tillit til både ledere sentralt og lokalt, at barns og unges interesser
og ønsker hentes inn og tas på alvor. Dersom forskriften sikter mot valgdeltakelse og styreverv,
vil dette være vanskeligere å si oss enige i, da vi mener barn skal slippe å bære ansvaret for en
organisasjon.

Til slutt vil vi legge til at vi håper forskriften for tildeling av grunnstøtte blir lovfestet, slik
at et eventuelt regjeringsskifte eller endringer av interesser ikke truer barne- og
ungdomsorganisasjonenes livsgrunnlag. Dette ble også løftet frem for barne- og
likestillingsdepartementets representant på årets BUT.

Kort sagt
Vi opplever forslaget som en rettferdig ordning, som imøtekommer barn og unges rett til å

ha en religiøs identitet og meninger rundt utøvelsen av denne. Forskriftens romslighet viser at
departementet har tillit til vårt demokrati og organisasjonsform, og at et organisasjonsmangfold er
ønskelig, også når dette reflekterer motstridende synspunkter i samfunnet.

Med vennlig hilsen

FriBU
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(nestleder)


