
Norges Blindeforbunds Ungdom

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER 1
«FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILL1GE BARNE-
OG UNGDOMSORGANISASJONER»

innledning
Vi viser til forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner datert 25.06.09. Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) ønsker i det
følgende å komme med noen overordnede kommentarer, og deretter framlegge våre
synspunkter på de konkrete foreslåtte endringene.

Om organisasjonens formål

Norges Blindeforbunds Ungdom har som formål å arbeide for full sarnfunnsrnessig likestilling og sosial

inkludering av synshemmet ungdom ved å:

• Motivere og skolere synshemma ungdom til selv å ta aktivt del i organisatorisk og

interessepolitisk arbeid

• Påvirke myndigheter og andre organisasjoner til å engasjere seg i og kjerne for NbfUs

målsetninger på det interessepolitiske området

• Drive rådgivende og holdningsskapende virksomhet ovenfor myndigheter og samfunn for

øvrig

• Organisere ungdomsarbeid i alle landets regioner

Om åpne inkluderende organisasjoner
Norges Blindeforbunds Ungdom arbeider aktivt for selv å være en åpen og inkluderende
organisasjon som ikke ekskluderer medlemmer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell
orientering, kjønn eller funksjonsevne. Organisasjonen arbeider også aktivt for at andre
ungdomsorganisasjoner skal være like åpne og inkluderende. Deltakelse i frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner er en god arena for synshemmet ungdom til å møte jevnaldrende,
utvikle sine egne evner og ferdigheter, samt å få medbestemmelsesrett og oppleve reell
deltakelse både på det sosiale plan, og i samfunnets demokratiske prosesser.

N13fU er derfor opptatt av at en offentlig støtteordning til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner skal motivere til at søkerorganisasjonene utvikles til åpne og
inkluderende organisasjoner for alle medlemmer, uansett alder, kjønn, funksjonsevne,
etnisitet, eller seksuell orientering.

Det er ingen tvil om at det innenfor norske barne- og ungdomsorganisasjoner finnes mange
saklige og akseptable grunner til forskjellsbehandling. Det må, etter NBfUs oppfatning, være
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rimelig at man kan forvente at medlemmer stiller seg bak organisasjonens formål og politikk.
Vi mener videre det finnes gode grunner til at mange organisasjoner, som for eksempel
minoritetsorganisasjoner og andre organisasjoner som arbeider mot diskriminering av
enkeltgrupper, kan positivt forskjellsbehandle den gruppen de arbeider for.

Et eksempel på dette finner vi i vår organisasjon, Norges blindeforbunds Ungdom.
Organisasjonen er åpen for alle medlemmer, uansett synsevne, men for å sikre at de
beslutninger som tas, og den politikk som utvikles, ivaretar synshemmedes behov og ønsker
har vi stilt krav om at " Iet styre på 7 (sju) skal minst 5 (fem), inklusive leder, være
synshemmede og i et styre på 4 (fire) skal minst 3 (tre), inklusive leder være synshemmede."

NBfU mener prinsippielt at barne- og ungdomsorganisasjoner skal være en arena uten negativ
diskriminering, og mener at et regelverk for tilskudd må underbygge den demokratiske
grunnverdien at alle barn og unge skal ha lik rett til deltakelse og medbestemmelse i sine
organisasjoner.

Prinsippielt mener NBfU at en slik forskjellsbehandling det vises til ikke bør aksepteres.
Imidlertid er det foreslåtte endringsforslaget tydeligere i sin definisjon enn eksisterende
ordlyd tatt i betraktning de tolkningene departementet har lagt til grunn jf. Tildeling av
nasjonal grunnstøtte til Frelsesarmeens Barn og Unge, selv om det, etter NBfUs mening,
åpner for en mye bredere adgang til forskjellsbehandling. Vi støtter derfor ikke
endringsforslaget med begrunnelse i at alle unge har rett til full deltakelse i organisasjonslivet
uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne elle ralder.

Skulle likevel en slik ordlyd bli inntatt i forskriften forutsetter NIMU at det innføres en
ordning som økonomisk premierer åpne og inkluderende organisasjoner. Dette er nødvendig
for å sikre at det finnes insentiver for å utvikle barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge til
demokratiske organisasjoner som faktisk gir fulle rettigheter til alle medlemmer, noe som
også vil være i trå dmed forskriftens formål.

Videre mener NBfU det er essensielt at departementet sikrer at en slik formulering ikke åpner
for forskjellsbehandling av deltakere på grunn av deres funksjonsevne. NIMU ber om at det
tydeliggjøres at et saklig formål for eksempel ikke kan være å ikke innvilge fulle
demokratiske rettigheter til ungdom med funksjonsnedsettelser med begrunnelse i at det vil
medføre ekstra kostnader eller arbeid.
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Jf. NBfUs prinsippielle holdninger til demokrati i barne- og ungdomsorganisasjoner mener vi
at nåværende ordlyd bedre ivaretar alle medlemmers rett til deltakelse og medbestemmelse.
Vi støtter på denne bakgrunn ikke forslaget om endring av §2d, og ber om at denne
opprettholdes slik som i dag.

Til de øvrige forslagene til endring i forskriften har vi ingen kommentarer.

For Norges Blindeforbunds Ungdom

Andreas Lindrupsen
Leder
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