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e nges orke terforbund

g 21. august 2009

Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) og De Unges Orkesterforbund (UNOF) viser til brev fra

Departementet, og takker for anledningen til å komme med høringsuttalelse i denne saken.

NOBU og UNOF ønsker å uttale følgende:

Ingen av barne- og ungdomsorganisasjonene må forskjellsbehandles på noe som helst slags

grunnlag.  Vi  ber derfor Departementet på det sterkeste om å ikke endre forskriftens  § 2.

NOBU - organisasjonen for barnekor og ungdomskor

Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) er en landsomfattende, frittstående og demokratisk

organisasjon for barnekor og ungdomskor. NOBU skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barnekorsang og

ungdomskorsang gjennom

å fremme musikalsk utvikling
å gi hjelp og støtte til medlemmene
å drive opplæring i demokratisk arbeid

NOBU er både en medlemsorganisasjon og et servicesenter for korsang. Organisasjonen driver en utstrakt

opplæringsvirksornhet både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. NOBU gir råd og hjelp både i

organisatoriske og musikkfaglige spørsmål, og samarbeider tett med andre organisasjoner og institusjoner.

Organisasjonen har stipendordninger for både dirigenter, komponister og sangere. NOBU deler ut prisen Årets

barnekordirigent hvert år.

NOBU legger vekt på å være en enkel og oversiktlig organisasjon. Organisasjonen har fellesavtale med

TONO, forsikringsordninger og en rekke andre medlemsfordeler.

NOBU har 9.000 medlemmer, fire regionskontorer og drifter det prisvinnende koret Norges ungdomskor.

UNOF - organisasjonen for barne- og ungdomsorkestre

De Unges Orkesterforbund (UNOF) ble stiftet i 1974 og er en landsomfattende organisasjon for alle barn og

ung som spiller i orkester. Nærmere 4.000 medlemmer er organisert i De Unges Orkesterforbund gjennom 125

lokale orkestre. Forbundet har i mange år hatt en jevn vekst, og det er stor oppslutning om orkesteraktivitetene.



UNOF
de unges orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund arbeider for at alle skal få musikalsk instrumentalopplæring med vekt på utvikling

av samspillsgrupper. Forbundet vil medvirke til at det blir startet flere orkestre for å bedre muligheten til å

utøve en aktiv og allsidig musikkutfoldelse. UNOF har et formål om å

ivareta medlemsorkestrenes interesser
bistå medlemsorkestrene i deres arbeid
fremme samarbeid mellom medlemsorkestrene

UNOF har en lang rekke medlemsfordeler for sine medlemsorkestre, og driver aktiv skolering av

medlemmene gjennom «Ungdom skolererer Ungdom» kurs, 12 store landsomfattende sommermusikkskoler,

og Norsk Ungdomssymfoniorkester som UNOF eier og drifter.

Demokrati og likebehandling - punkt 1 i forslaget

Helt siden starten av tilskuddssystemet til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene har demokrati,

frivillighet og likebehandling vært et av de sterkeste og mest sentrale temaene. I kjølvannet av "juksesakene"

fra de politiske ungdomspartiene midt på 1990-tallet ble dette ytterligere forsterket gjennom en fullstendig

revisjon av forskriften. Den nye forskriften fra 1997 satte opp klare og ufravikelig krav til frivillighet og likhet

for alle basert på et åpent og tydelig demokrati. Vi opplevde riktignok mange år med overgangsregler og

unntak som undergravde dette, men det var hele tiden en intensjon om at de frivillige barne- og

ungdomsorganisasjonene på ett eller annet tidspunkt skulle innfri de nye kravene.

Akkurat på det tidspunktet da alle kravene slo inn med full styrke omgjorde Bondevik II regjeringen

forskriften, og løste opp kravene til demokrati og selvstendighet, bl.a. ved å utvanne demokratikravet i § 2. Det

var svært mange organisasjoner som var i mot dette, og det kom omfattende kritikk for at forskriften tillot

forskjellsbehandling og et svakere demokrati. Når den rød-grønne regjeringen ble valgt for 4 år siden, var det

derfor gledelig at det klare, formelle demokratikravet igjen ble tydeliggjort, slik det har vært det i

tilskuddssystemets lange historie.

Forslaget som nå ligger på bordet er derfor en gedigen skuffelse. At den nåværende regjeringen går inn for et

knefall for sterke krefter som vil f.jerne demokrati og likebehandling av de frivillige barne- og

ungdomsorganisasjonene fra forskriften kan ikke aksepteres. Det er en lang rekke frivillige barne- og

ungdomsorganisasjoner som arbeider med flotte og sunne aktiviteter for barn og ungdom i gode, positive,

frivillige demokratiske rammer, der barn og ungdom selv er med og styrer sin egen aktivitet. NOBU gjennom

sin koraktivitet og UNOF gjennom sin orkesteraktivitet rundt i hele landet er to slike organisasjoner, og vi har

på lik linje med mange andre organisasjoner arbeidet aktivt og tydelig for barn og unges medvirkning,

medbestemmelse og demokratisk styringsrett over egen aktivitet. Forskriften er et viktig redskap i den statlige

politikken for å bygge opp demokrati og bred frivillighet. Dersom det gjennom forskriften tydeliggjøres at

forskjellsbehandling er akseptert, vil dette få svært negative konsekvenser.

Forskriften er allerede komplisert å forstå, og forskriften håndteres daglig av unge mennesker. Departementet
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de unges orkesterforbund
fremholder i sitt forslag at forskjellsbehandling kun kan aksepteres når kravet til saklighet, nødvendighet og

forholdsmessighet er ivaretatt. Vi har dessverre ingen tillit til at dette vil få en god implementering, og frykter

at det vil åpne for utstrakt misbruk, ikke minst med tanke på at Departementet også påpeker at i tvilstilfeller

har ikke verken Fordelingsutvalget eller domstolene anledning til å overprøve forskjellsbehandling.

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er barn og ungdoms egne arenaer for aktivitet, demokrati og

skolering. Forskjellsbehandling er noe som barn og ungdom reagerer svært negativt på. Innføring av godkjent

forskjellsbehandling i barne- og ungdomsorganisasjonene er så feil som det er mulig å få til, og vi ber derfor

Barne- og likestillingsdepartementet om å ikke endre forskriften slik det er foreslått.

Formell deltakelse - punkt 2 i forslaget

Forslaget til endringer i forskriftens § 2d følger samme feilslåtte argumentasjon som forrige punkt. Det er en

utvanning av demokratikravene, og forslaget gir helt klart og tydelig en reminisens til Bondevik II

regjeringens sitt forslag, der det var nok "å lytte til barn og ungdom", og ikke nødvendigvis gi de formelle

rettigheter. NOBU og UNOF mener at det ikke er tilstrekkelig å  «ha arenaer hvor de [barn og ungdorn] kan

fremme sine synspunkter».  Barn og ungdom skal ha klare og tyde/ige demokratiske rettigheter i sin egen

organisasjon, og dette vil falle bort med forslaget fra Departementet. Det nye forslaget er dessuten utformet

slik at det gir altemativer til  enten  å ha møteplasser der de kan fremme sine synspunkter  eller  øve innflytelse,

og dette åpner opp for organisasjoner uten formell demokratisk innflytelse fra sine medlemmer, noe som er

svært uheldig og uønsket i en tilskuddsordning som skal fremholde rettferdige, likeverdige og demokratiske

rettigheter for alle. Forslaget inneholder også en svakhet i at det ikke deflneres noen aldersgrense under 15 år. I

praksis betyr forslaget at man kan gi medlemmer som er 14 år og 11 måneder rettigheter, og så er kravet

innfridd. På bakgrunn av disse momentene ber vi derfor Barne- og likestillingsdepartementet om å ikke endre

forskriften på dette punktet slik det er foreslått.

Begrepsoppklaring - punkt 3 i forslaget

Vi støtter selvsagt at Departementet retter opp skrivefeil og begrepsfeil.

Mandatperiode for Fordelingsutvalget - punkt 4 i forslaget

Vi støtter forslaget om utvidelse av mandatperioden for Fordelingsutvalgets medlemmer fra to til tre år.

Vi håper Departementet er positive til våre innspill.
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