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Viser til høring om forslag til endringer i "Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner"

Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til LLH — Landsforeningen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner. Vi jobber for mangfold og mot diskriminering.

Vi ønsker med dette å markere klart og tydelig at vi er mot endringen i forslagets §2
c)

Vi mener at barne- og ungdomsorganisasjoner som forskjellsbehandler mennesker på
en negativ måte ikke skal motta statsstøtte.

Positiv forskjellsbehandling i organisasjoner anser vi for å være tiltak som fremmer
mangfold og demokratisk oppbygging.
Åpningen for forskjellsbehandling som det resonneres over i høringen vil derved være
positivt, dersom prinsipper om mangfold og likeverd ivaretas juridisk på en god måte.

Negativ forskjellsbehandling er noe helt annet. Vi anser at å anerkjenne
diskriminering i barne- og ungdomsorganisasjoner med bakgrunn i religioners lære på
denne måten er et skritt tilbake i likestillingsarbeidet her i landet, og vi er skuffet over
at forslaget kommer fra dagens Barne- og Likestillingsdepartement. Forslaget bryter
med våre forventninger til prinsippene i regjeringspartienes likestillingspolitikk.

Vi mener at tiltak som fremmer refleksjon over fordommer mot LHBT-personer og
stereotyp kjønnsforståelse, religiøst forankret eller ikke, burde være viktige
satsningsområder for Barne- og Likestillingsdepartementet. Dette endringsforslaget
mener vi vil gjøre det stikk motsatte.

Skeiv Ungdom mener at trosfrihet er et svært viktig prinsipp. Vi jobber blant annet
målrettet mot muslimhets, og for inkludering av marginaliserte grupper, deriblant
mennesker tilhørende en religion, i organisasjonen og miljøene våre. Vi anser
imidlertid ikke tro, religiøs lære og tradisjon som uforanderlige identiteter, uberørt av
samfunnsforhold, diskusjon og personlig forståelse. Vi mener at kunnskap og
kjennskap til menneskelig mangfold, og et menneskesyn som sier at alle er like mye



verdt er en viktig rolle å fylle for norsk lovgivning, i interaksjon med religiøs lære, tro
og tradisjon.

Via vårt arbeide har vi opprettet kontakt med mange trossamfunn og organisasjoner
tilknyttet trossamfunn. Vi har erfart at mange mennesker fra både muslimske og
kristne miljøer ønsker å jobbe med mangfold og likestilling av LHBT-personer i egne
miljøer. De samme menneskene mener å finne hold for det i teologien — uten at det
svekker religionen på noen måte. Dette arbeidet synes vi er svært interessant i et
likestillingsperspektiv, og vi håper at Barne- og Likestillingsdepartementet heller vil
engasjere seg i denne typen politikk, enn politikk som motvirker slikt arbeide.

Dersom dere velger å gjennomføre denne endringen, håper vi at dere i det minste
velger å premiere organisasjoner som står for mangfold, demokrati like muligheter og
like rettigheter i sitt virke.

Vi mener at alle, uavhengig av seksuell orientering, identitet, opphav, etnisitet,
biologisk kjønn, kjønnsuttrykk og funksjonshemminger burde ha like juridiske vilkår
fra staten sin side til å kunne delta på alle nivåer både i trossamfunn og
organisasjoner.

Vi anmoder derfor Barne- og Likestillingsdepartementet om å trekke dette
endringsforslaget. Vi ønsker dere samtidig lykke til med arbeidet for et helhetlig
diskrimineringsvern.

Med vennlig hilsen

Skeiv Ungdom
v/ leder Espen Evjenth
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