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Høring – Forslag til endringer i «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner». 

 Vi viser til høringsbrev av 24. juni 2009 fra Barne- og Likestillingsdepartementet om 
endringer i «forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner».  

 Det er foreslått å endre forskriftens § 2, og å åpne for at organisasjoner som har 
saklige og nødvendige grunner til dette, kan forskjellsbehandle sine medlemmer 
basert på kjønn og seksuell legning. Ungdom mot EU mener at forskriftsendringen i § 
2 er uheldig, og at dersom man går inn for en slik endring, bør den føre med seg et 
bonuskriterie for organisasjoner som ikke ønsker å utelukke noen av sine medlemmer 
fra å inneha verv. 

 Retten til organisasjons- og trosfrihet er et viktig hensyn, og må veie tungt. Samtidig 
er barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge en svært viktig arena for barn og unges 
utvikling og fritid. Det er derfor viktig at de er åpne, inkluderende og demokratiske, 
og at de i størst mulig grad er åpne for alle som kan slutte seg til deres idealer og 
verdier. Det er derfor uheldig at unge mennesker skal kunne møte diskriminering på 
denne arenaen. 

 Høringsbrevet presiserer at organisasjonene selv definererer hva som er innenfor 
deres trosbaserte begrunnelse, og påpeker at diskriminering må være saklig, 
nødvendig og forholdsmessig. Disse begrepene er svært runde, og Ungdom mot EU 
etterspør en presisering av hva som skal ligge i disse kriteriene for 
forskjellsbehandling. 

 Høringsbrevet presiserer at adgangen til å forskjellsbehandle ikke er begrenset til å 
gjelde kjønn og seksuell legning. I tillegg til kjønn og seksuell orientering, lister 
dagens forskrift opp at barn og unge skal ha rett til full deltakelse uavhengig av 
etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Ungdom mot EU stiller seg kritiske til at  man nå 
skal åpne for forskjellsbehandling ihht disse kriteriene, og mener det er 
bekymringsverdig dersom organisasjoner selv skal kunne definere om 
forskjellsbehandling basert på etnisitet eller nedsatt funksjonsevne er tillatt. 

 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner vedtok på sitt årsmøte i år 
å be om at det innføres et bonuskriterie for organisasjoner som har like rettigheter og 
muligheter for alle sine medlemmer. Dette ønsket er ikke etterkommet i forslaget til 
endring i forskriften. Når det etterspurte bonuskriteriet ikke blir innført, fører dette 
til at incentivene for å jobbe for en mer inkluderende organisasjon, faller bort.  

  



 

 

Per i dag er det flere bonuskriterier knyttet til driftsstøtten. Når det allerede er 
bestemt at å ha stor andel unge medlemmer, at sentralstyret har medlemmer fra 
begge kjønn og at medlemmene av sentralstyret bør være under 26 år, bør det også 
kunne innføres et kriterie som belønner organisasjoner som aktivt og målrettet 
jobber for at alle medlemmer skal kunne delta. Dette vil også kunne føre til at flere 
organisasjoner prioriterer slikt arbeid. Ungdom mot EU ønsker derfor at det innføres 
et bonuskriterie for organisasjoner som tillater alle sine medlemmer å inneha verv i 
sine vedtekter.  

Med vennlig hilsen 
Elin Maria L’Estrange 
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