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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i "Forskrift om tilskudd 
til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner"
Humanistisk Ungdom (HU) og PRESS – Redd Barna Ungdom (PRESS) ønsker med dette å 
komme med en felles høringsuttalelse til departementets endringsforslag til forskriften om 
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi vil kun kommentere det første 
endringsforslaget, vedrørende § 2 c). HU og PRESS støtter ikke departementets forslag til 
endring av denne paragrafen.

En tilskuddsordning som skal sikre barne- og ungdomsorganisasjoner som arena for 
medbestemmelse og demokrati bør ikke godta diskriminering. Vi mener at ingen skal 
kunne bruke sine rettigheter til å krenke andres.

I forkant av siste revisjon av forskriften kom det, slik vi tolket det, klare signaler fra 
departementet om at det ville bli foretatt en innskjerping av unntakene i forskriften. Dette mente 
vi også å se i det ferdige utkastet fra departementet. Tatt i betrakting de sterke signalene, samt 
at vi hilste innstrammingene velkomne, følte vi det ikke nødvendig å kommentere dette sist.

Forslaget departementet nå kommer med mener vi går i motsatt retning. Vi har problemer med 
å se på dette som en «innskjerping i regelverket», slik departementet beskriver det i sitt 
svarbrev til FAbU 19.02.2009. Endringsforslaget er snarere en oppmykning.

Vi mener departementets forslag til endring i forskriftens § 2 strider for mye med forskriftens 
formålsparagraf (§ 1) til at de kan være del av samme dokument. Derfor må enten 
endringsforslaget falle, eller så må siste setning i formålsparagrafen strykes slik at den ikke 
inneholder henvisning til deltagelse og demokrati. Støtteordningen vil i så fall bli en ren 
driftstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner uten demokratikrav, noe vi ser på som meget 
uheldig.

I følgebrevet til endringsforslagene skriver departementet at «også organisasjoner som ikke har 
tilknytning til et trossamfunn vil kunne forskjellsbehandle sine medlemmer dersom forskjells-
behandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig i forhold til den som utsettes for forskjells-
behandlingen». På tross av dette diskuter departementet videre kun forskjellsbehandling i 
trosbaserte organisasjoner. Vi er bekymret for konsekvensene for organisasjoner som ikke er 
basert på tro, og ber innstendig departementet om å komme med en tydelig redegjørelse for 
hva de mener kan tillates av diskriminering på annet grunnlag (ideologi o.l.).
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