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Uttalelse fra Norges Unge Katolikker til forslag om endringer i forskrift om tilskudd
til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Norges Unge Katolikker (NUK) er en barne- og ungdomsorganisasjon med 2600
betalende medlemmer i 2008. Denne organisasjonen representerer antagelig et av de
mest flerkulturelle miljøene i Norge, og er en svært bred og fargerik gruppe barn og
unge. Grunnlaget for vårt engasjement er den katolske tro, og vi er nettopp et fellesskap
for og med barn og unge som er katolske og har dette som sitt livssynsgrunnlag. På
bakgrunn av det kristne trosgrunnlaget har hvert menneske unik og uendelig verdi
uhavhengig av ikke bare rase, kjønn og legning, men alt. Dette grunnlaget for vår tro
gjenspeiler seg også i vårt arbeid, og det er dermed selvsagt at det implisitt stilles etiske
krav til dem som utøver lederskap i form av å være forbilder for barn og unge i vår
organisasjon.

Som organisasjon ser vi svært positivt på det nye forslaget til  "Forskrift om tilskudd til
frivillige barn- og ungdomsorganisasjoner.", da særskilt endringene gjort i  §2.
Ikke bare fordi konflikten mellom religionsfrihet og diskriminering tas opp her, men
også fordi lovforslaget ser ut til å gi en god balanse mellom disse hensyn. Vi mener også
at det nye forslaget gir et uttrykk for en mer helhetlig forståelse av dette brytningsfeltet.

Norges Unge Katolikker ønsker i tillegg å gi uttrykk for vår organisasjons forståelse av
begrepene saklighet, nødvendighet og forholdsmessig siden tolkningen av disse gir
grunnlag for hvordan forskriften forvaltes.
Et eksempel på nødvendighet innenfor vår organisasjon vil være at de som utøver
tydelige lederroller i organisasjonen må kunne opptre som forbilder innenfor
organisasjonens trosgrunnlag (saklig). Tydelige lederroller vil eksempelvis være ledere
på leirer og styrmedlemmer, men vil naturlig nok også innbefatte ansatte som jobber tett
sammen med ungdommene og dermed oppfattes som forbilder i organisasjonen.
Forholdsmessig i den form at vi hverken ønsker eller utøver noen forskjellsbehandling
overfor medlemskap eller deltakelse på noen av våre aktiviteter. Det har aldri
forekommet noen slik forskjellsbehandling i vår organisasjon.



Stort sett er behovet for formell forskjellsbehandling i form av vedtekter i NUK i
henhold til foreslåtte forskrift begrenset. Men det er viktig at forskriften tar høyde for
dette. Spørsmålet om en person er skikket til å ha et lederansvar i vår organisasjon er
ikke bare betinget av de forhold forskriften tar for seg. Det er også slik at det stort sett er
krevende å få folk til å ta på seg.lederansvar i organisasjonen. Samtidig er det slik at de
som stiller opp som ledere stort sett er innforstått med det et lederverv innbefatter.

Vi setter også stor pris på at begrepet diskriminering er byttet ut med
forskjellsbehandling i forslaget til forskriftsendring. Vi mener det er en avgjørende
forskjell mellom det å,diskriminere på bakgrunii'aV 1ening og det å sette krav til
samlivsform. Ethvert Menneske har alltid fri vilje hva angår valg av livsform og
samlivsform. At ungdom, som gjør en stor innsats på frivillig basis for andre barn og
ungdommer, har blitt stemplet som  diskriminerende i den offentlig debatten, har for den
enkelte opplevdes som en krenkende og dermed lite konstruktiv måte å møte
problematikken på.

Videre mener vi at det er viktig at premiering eller straff i form av bonusordninger ikke
benyttes innenfor brytningfeltet mellom religionsfrihet og diskriminering.
Bonusordninger og straff bør være forbeholdt forhold organisasjonen kan (også
samvittighetsmessig) gjøre noe med. Hvis ikke risikerer man at noen organisasjoner
stemples som mindreverdige og ikke ønskelige.

Vi ønsker også å referere til vedtaket fra LNU's Barne- og Ungdomsting 09 hvor det ble
vedtatt en slik bonusordning  ved  konsensus. Vår organisasjon, sammen med 27 andre
barne- og ungdomsorganisasjoner, stilte seg bak dette forslaget fordi vi ønsket å inngå et
kompromiss da saken så ut til å kunne splitte LNU. Det ble da i tillegg lagt ved en
protokolltilforsel hvor vi tydeliggjorde at vi ikke var enig den delen av vedtaket som
stemplet oss og andre som diskriminerende og den delen som innbefattet
bonuskriterier.

Til slutt ønsker vi å presisere at det er viktig for vårt arbeid med barn og ungdom at det
er stabilitet i støtteordningene. Av den grunn er det svært ønskelig at forskriftene om
støtte til barn- og ungdomsorganisasjoner lovfestes i fremtiden.
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Norges Unge Katolikker
v/Jardar Maatje
(leder)


