
Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Vår ref.
09/1453-6-MH

Deres ref.

BARNE-OG LIKEST

Arkivm)u

....,
D‘,„,,,Ef-)

:

Dato: 2  7/ - Likest Ilings- og
is( imineringsombudetSaksnr  ,..;2bc") 9  7 —6  ‘2,

Dato:
25.08.2009

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM TILSKUDD
TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 25. juni
2009 fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende forslag om endringer
i "Forskrift om tilskudd til frivillige Barne- og ungdomsorganisasjoner".
Svarfrist er 25. august 2009.

og diskrimineringsombudets mandat
LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering på flere områder og
på ulike grunnlag. LDO skal blant annet håndheve likestillingslovens forbud
mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, arbeidsmiljølovens forbud mot
diskriminering på grunn av seksuell orientering og diskrimineringslovens
forbud mot diskriminering på grunn av religion. LDO skal også føre tilsyn med
at norsk rett samsvarer de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon
(CEDAW) og FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD).

Departementets forslag
I følge endringene som departementet foreslår, vil frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner kunne motta statlig økonomisk tilskudd samtidig som
de vil ha en generell adgang til saklig forskjellesbehandling av medlemmer.
Bakgrunnen for forslaget er at departementet ser at særlig religiøse
organisasjoner kan ha et saklig behov for å forskjellsbehandle medlemmer.
Forslaget er direkte foranlediget av en klagesak fra Frelsesarmeens barn og unge
fra februar 2009.

Det er i denne forbindelse lagt til grunn at trossamfunn, virksomheter drevet av
trossamfunn og organisasjoner som har et religiøst formål, generelt sett har en
bredere adgang til å forskjellbehandle, spesielt på grunn av seksuell orientering
og kjønn. Dette reflekteres også i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven, som

Likestillings- og diskrimineringsombudet • Grensen 5, Postboks 80148 Dep, 0031 Oslo • tel. (+47) 21 05 59 50 faks (+4.7) 214 05 59 60 • E-post: post@Ido.no www.Ido.no

Org. nr. 988 681 873



fastslår at forskjellsbehandling på grunn av kjønn og seksuell orientering under
gitte forutsetninger kan være lovlig. Slik endringsforslaget er utformet, vil også
forskjellsbehandling begrunnet i annet enn religiøse hensyn, kunne være lovlig,
forutsatt at det er saklig, nødvendig og ikke utforholdsmessig inngripende.

LDO støtter de endringene som departementet foreslår. Den foreslåtte ordlyden
i forskriftens  § 2 innebærer en harmonisering med den generelle
diskrimineringslovgivningen. Det er positivt at det presiseres at
forskjellsbehandling bare er tillatt dersom den er nødvendig for å oppnå et
saklig formål, og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som
forskjellsbehandles.

Forslag til retningslinjer til forskriften
Slik LDO forstår forslaget, skal adgangen til å forskjellsbehandle medlemmer
tolkes snevert. Det er derfor nødvendig å sette klare rammer for når
unntaksadgangen kan komme til anvendelse, slik at barne- og
ungdomsorganisasjoners adgang til å forskjellsbehandle enkelte
medlemsgrupper, begrenses til det som er høyst nødvendig.

LDO foreslår derfor at departementet i tilknytning til forskriften utarbeider
retningslinjer for når unntaksadgangen under forkriftens  § 2 kan komme til
anvendelse. Retningslinjene kan for eksempel angis i form av rundskriv eller
instruks.

Slik LDO forstår forslaget, vil det særlig være behov for å konkretisere adgangen
til forskjellsbehandling når forskjellsbehandlingen er religiøst begrunnet Det
bør fremgå av retningslinjene at forskjellsbehandlingen i slike tilfeller må bygge
på religiøse lærespørsmål, at likebehandling eller vil innebære en konflikt med
den religiøse overbevisningen, og at det ikke finnes relevante alternativer til
forskjellsbehandlingen.
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