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Høringsuttalelse om ny forskrift om pass og nasjonalt lD-kort

Human-Etisk Forbund viser til notatet om forskrift om pass og nasjonalt lD-kort,

som Justis- og Beredskapsdepartementet har sendt ut på høring.

Forslagene
Forbundet ønsker bare å kommentere § 2.8 Krav til ansiktsfoto ved søknad om
pass eller nasjonalt lD-kort, siden det er dette elementet som berører tros- og

livssynsfrihet, og hvordan vi realiserer det livssynsåpne samfunn i praksis.
Departementet har presentert to ulike forslag til fjerde ledd  i  paragrafen:

Alternativ 1:
Personer kan av religiøse eller andre særlige grunner, for eksempel ved sykdom,
bruke hodeplagg på bildet når det er grunn til å anta at tilsvarende hodeplagg vil
bli brukt i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke tildekke noe av ansiktet eller
mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være synlige.

Alternativ 2:
Likelydende — men uten siste setning.

Bakgrunn
Human-Etisk Forbunds holdning til bruk av religiøse symboler og plagg, gjengitt
fra høringsuttalelse til «Det livssynsåpne samfunn» (NOU 2013: 1), er følgende:

«Når det gjelder bruk av religiøse plagg og symboler i samfunnet generelt, i skole
og arbeidsliv, vil det være i tråd med humanistiske prinsipper å legge vekt på
menneskers rett til å manifestere sitt livssyn og på retten til å ta egne valg, med
mindre disse valgene innebærer saklig begrunnede ulemper eller risiko for
andre. HEF støtter derfor utvalgets konklusjon om at alle innbyggere i Norge må
ha en tydelig rett til å bære religiøse plagg både i det offentlige rom, i arbeid og

under sine studier, men dette må kunne begrenses ved behov av hensyn til
offentlig helse og orden.»

På den ene side har vi kravet til religionsfrihet og på den andre et legitimt behov
for å ivareta samfunnssikkerhet og kriminalitetsforebygging.

lhøringsutkastet framgår det at algoritmene for ansiktsgjenkjenning ikke benytter
ører som del av prosessen. Videre må den som søker pass gjennom en grundig
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sjekk av identitet der fingeravtrykk og dokumentasjon samt personlig oppmøte
bidrar til sikker identifisering. De viktigste elementene gjøres deretter om til en
biometrisk lesbar «bildebrikke» som legges inn i passet.

I tillegg ønsker politiet adgang til  å  kunne gjennomføre manuell kontroll av ørene.

Vurdering
I vår vurdering har vi lagt vekt på at Likestillings- og diskrimineringsombudet
mener at et krav om synlige ører på lD-foto ikke er i strid med diskriminerings-
loven om etnisitet § 6.1 Vi forstår det også slik at det er mulig å be om skjermet
kontroll dersom bæreren av hodeplagget må vise ørene ved grensepassering/lD-
kontroll.

Av denne grunn lander vi på at identifikasjon ved hjelp av ørene på ID-foto bør

tillates, som en begrensning i retten til å manifestere sitt livssyn pga.
orden/sikkerhet.

Konklusjon
Human-Etisk Forbund støtter alternativ 1.
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