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Oppgis ved henvendelse

Høringssvar og anmodning om konsultasjoner - Forslag til felles likestillings-
og diskrimineringslov

Sametinget har mottatt høringsbrev av 20.10.15 med forslag om felles likestillings- og
diskrimineringslov. I den forbindelse vil Sametinget komme med høringssvar og vil samtidig
be om konsultasjoner.

Det vises til etnisitet i lovforslaget og i høringsnotatet samt vedlegget til høringsnotatet, uten
at det kommer frem at det finnes et urfolk i Norge. Urfolk bør omtales særskilt i loven, enten i
§ 1 eller § 6, eller helst begge plasser. Begrepet urfolk bør defineres i loven. Særlig bør
urfolk nevnes i i § 6 der det er foretatt en nærmere definisjon av etnisitet.

Etnisk diskriminering blir viet liten plass i forslag til lovtekst. Det bør være rom for et eget
kapittel om etnisk diskriminering i en ny og samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Videre blir etnisk diskriminering i liten grad omtalt i høringsnotatet og vedlegget til
høringsnotatet. Det er hovedsakelig vist til etniske minoriteter der etnisk diskriminering er
omtalt. Kun et sted omtales samisk etnisitet. På side 61 i høringsnotatet brukes som
eksempel på interseksjonell diskriminering (flere diskrimineringsgrunnlag som gjensidig
påvirker hverandre) at en homofil med samisk bakgrunn utsettes for diskriminering på grunn
av fordommer knyttet til en kombinasjon av seksuell orientering og etnisitet.

Ingen av diskrimineringslovene har i dag uttrykkelige forbud mot sammensatt diskriminering.
I vedlegget til høringsnotatet vises det for øvrig til at både FNs kvinnediskrimineringskomM
og FNs rasediskrimineringskomité har bemerket at Norge mangler et nasjonalt lovverk for å
hanskes med interseksjonell diskriminering. FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter har også gitt uttrykk for lignende synspunkter. Departementet foreslår derfor i
høringsnotatet at forbudet mot sammensatt diskriminering tydeliggjøres. Sametinget støtter
dette.

Vedlegget til høringsnotatet innledes med ikke-diskrimineringsprinsippet i Grunnloven § 98.
Grunnloven § 108 er ikke nevnt og burde omtales.

I vedlegget til høringsnotatet er det vist til internasjonale regler knyttet til etnisk
diskriminering, herunder FNs menneskerettighetskonvensjoner, ILO-konvensjon nr. 111,
EMK, Den europeiske sosialpakt og Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av
nasjonale minoriteter. Videre vises det til at diskriminering på grunn av språk kan omfattes
av FNs rasediskrimineringskonvensjon og EUs rasediskrimineringsdirektiv samt er utrykkelig
nevnt i SP, ØSK og EMK. Her burde det også vært tatt med en henvisning til FNs
urfolksdeklarasjon. ILO-konvensjon nr. 169 er knapt nevnt innledningsvis og kunne vært
omtalt nærmere.



Sametinget har også registrert at da den nåværende diskrimineringsloven om etnisitet ble
vedtatt så var det på bakgrunn av en bred utredning der samiske rettigheter ble utførlig
omtalt. Det er beklagelig at dette arbeidet ikke er videreført i disse høringsdokumentene.

Vi forventer snarlig tilbakemelding om tid og sted for første konsultasjon.
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