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Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det 

livssynsåpne samfunn 
 

Innledning 

Humanistisk Ungdom (HU) er glade for at utvalget generelt går inn for en mer 

likebehandlende og sammenhengende livssynspolitikk. Vi har imidlertid noen 

merknader og innvendinger, spesielt om punkter som angår vår medlemsmasse 

og ungdommer for øvrig, som vi tror kan bidra ytterligere til en likestilling av 

tros- og livssynssamfunn. For øvrig, stiller vi oss bak de merknader og 

kommentarer Human-Etisk Forbund uttrykker i sin høringsuttalelse. 

HU er en selvstendig organisasjon for humanister mellom 15 og 25 år. HU er 

ungdomsorganisasjon for Human-Etisk Forbund (HEF), og alle medlemmer av HU 

er medlem av HEF. Ungdomsorganisasjonen ble stiftet i august 2007, og har for 

øyeblikket over 1700 innmeldte medlemmer og 13 lokallag og studentlag.  

Vi registrerer at denne NOU-en ikke ble sendt til Humanistisk Ungdom. Vi håper 

at HU vil bli inkludert i mottakerregistrene for NOU-er og rapporter som angår 

statlig tros- og livssynspolitikk i fremtiden. 

Denne høringsuttalelsen omfatter følgende kapitler: 5.2.1, 11.2, 1.3, 19.3, 

19.4.2.3 og 25.5.3. 
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Kap. 5.2.1 – Grunnloven 

Humanistisk Ungdom (HU) mener de tre grunnlovsparagrafene (§ 2, § 4 og § 16) 

er problematiske, og ikke tilstrekkelig sikrer tros- og livssynsminoriteter 

likestilling, likebehandling eller religionsfrihet. 

Fellesverdier 

Etter grunnlovsendringene vedtatt i Stortinget 21. mai 2012, lyder grunnlovens § 

2 slik: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv».  Denne 

grunnlovsparagrafen er ekskluderende for nordmenn som ikke identifiserer seg 

med disse merkelappene. 

HU mener at «det å være norsk» ikke bør være synonymt med verken det å 

være kristen eller humanist. Derfor er det også problematisk at den såkalte 

Folkekirken fortsatt er forankret i den nye Grunnloven. I Norge er et stort 

mangfold av religioner og livssyn representert. For å videreføre verdier som 

inkluderer hele den norske befolkningen – også når det kommer til tro – må vi ha 

en livssynsnøytral grunnlov. 

Å ta vare på tradisjoner og den norske kulturen er ikke ensbetydende med å 

styrke det kristne fellesskap. Dermed mener HU at grunnloven ikke skal 

assosiere religiøs tilhørighet med den norske identiteten.  

HU mener at kunnskap om den historiske tilstedeværelsen av kristendommen i 

landet er nødvendig for å forstå samfunnet vi lever i.  ”Den kristne og 

humanistiske arv” gjenspeiler likevel ikke noe felles verdigrunnlag i dagens 

pluralistiske samfunn. 

Vi beklager de politikere og andre som gjør dette til et spørsmål om innvandring 

og integrering. Norge har lang tradisjon som kristent land, men ikke alle dets 

borgere har alltid følt seg som en del av det kristne fellesskapet. F.eks. siden 

1950-tallet har mange ikke-religiøse nordmenn som identifiserer seg selv som 

sekulære livssynshumanister organisert seg i Human-Etisk Forbund. 

Menneskerettighetene er grunnlaget for demokrati, men også dens begrensning: 

Minoritetene må inkluderes og beskyttes med like rettigheter. 

Regenters trosfrihet 

Humanistisk Ungdom finner det uheldig at grunnlovens § 4 ”Kongen skal stedse 

bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion” beholdes, ettersom dette ikke 

vedlikeholder fremtidige regenters trosfrihet. Alle mennesker har krav på 

menneskerettigheter, også kongelige. HU mener derfor at § 4 i grunnloven bør 

slettes. 

H. M. Kong Harald V uttalte i april 2008 at han ønsket at den norske konge 

fortsatt skal være kristen. Tilhørighet til tros- og livssynssamfunn bør kongen, 
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som alle andre, ha sin fulle rett til å bestemme over, i tråd med sin 

religionsfrihet. Ved å beholde formuleringen i loven, fratar man likevel retten til 

fremtidige regenters trosfrihet. HU håper derfor at Grunnlovens § 4 fjernes til 

fordel for religionsfrihet for alle borgere, som allerede uttrykkes i Gunnlovens § 

16. 

Fullstendig skille mellom stat og kirke 

For å oppnå likestilling og likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn er det 

også nødvendig å endre Grunnlovens § 16, slik at ikke enkelte religioner eller 

livssyn blir gitt forrang eller privilegier. 

HU finner det nærmest selvmotsigende at det i § 16 står at «Den norske Kirke, 

en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som 

saadan af Staten,», før det så konstateres at «Alle Tros- og Livssynssamfund 

skulle understøttes paa lige Linje,».  

Ingen tros- eller livssynssamfunn hverken trenger eller bør fremmes i Norges 

øverste juridiske dokument, ettersom dette skaper en form for favorisering av én 

og ekskludering av andre. Andre og tredje setning av § 16 bør derfor slettes. 

Humanistisk Ungdom… 

 mener Grunnlovens paragrafer § 2, § 4 og § 16 må endres for å sikre 

likestilling og likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og 

enkeltborgeres religions- og trosfrihet. 

 mener Grunnlovens § 2 ikke bør inneholde enkelte tradisjoner, men 

fellesverdier. 

 mener Grunnlovens § 4 bør slettes. 

 mener Grunnlovens § 16 bør endres slik at ingen religioner eller livssyn 

favoriseres eller ekskluderes og at loven skal gjelde likt for alle. 

 

Kap. 11.2 – Formålsparagrafen for skolen 

Humanistisk Ungdom (HU) er enig i utvalgets flertall (Bernt, Breistein, Fjellheim, 

Hompland, Kaur, Leirvik, Melby, Reikvam, Sandvig, Strand, Stålsett og Sultan) 

om at formålsparagrafen bør endres. Formuleringen «kristen og humanistisk» er 

ekskluderende, og formålsparagrafen bør heller bygge fellesverdier enn bestemte 

tradisjoner. 

HU er også til dels enig i at en «anerkjennelse av tradisjon og historie» kan 

nevnes. Dette bør likevel ikke bli brukt som et prinsipp for det nåtidig og 

fremtidige fellesskap, som – uavhengig av samfunnets mangfold – bør være 

inkluderende. Det bør baseres på begreper som kommer til uttrykk i felles 

diskusjon og dialog i demokratiets og menneskerettighetenes navn. 
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Følgelig, er HU uenig i utvalgets mindretall (Haugland, Skjælaaen og 

Tumidajewicz), og ønsker nedenfor å presisere noen innvendinger mot deres 

argumenter og vektlegginger. 

At formålsparagrafen nylig ble endret, bør ikke umuliggjøre en betydelig 

forbedring. HU er enig i at det er et sunt tegn at disse begrepene debatteres, slik 

at det skapes bevissthet om dem, og på den måten holdes ”i live”. Likevel, 

mener vi at kritikken som foreligger anerkjenner at Stortinget gjorde et feilgrep i 

å gå mot Bostad-utvalgets anbefaling.  

Vi må heller ikke glemme at Norge i 2008 fikk en dom i 

menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for en forkynnende 

religionsundervisning i den norske offentlige skolen. Dessverre ser vi eksempler 

på at formuleringen i grunnloven og formålsparagrafen blir brukt til fortsatt å 

legitimere forkynning i skolen. 

Utvalgets mindretall peker ”på behovet for en debatt om hvordan opplæringens 

formål skal tolkes og prege skolen,”. HU vil heller fremme en endring. 

Formuleringen «kristen og humanistisk arv» har allerede blitt flittig debattert, og 

debatten leder ikke frem til noen enighet om noe særlig konkret eller 

konstruktivt. Både på grunn av denne forvirring, og i tråd med prinsippet om 

inkludering og universalitet, bør man heller gå for formuleringer om konkrete, 

felles verdier. 

Mindretallet presiserer at formålsparagrafen, slik den er formulert nå, ”setter […] 

opp to tradisjoner som primært grunnlag for opplæringen, men som [senere] 

myntes ut i konkrete fellesverdier”. HU mener dette er en uheldig måte å gjøre 

det på. Hvis det er felles verdier, bør det ikke først og fremst formuleres som 

«kristen og humanistisk». Det oppleves ekskluderende, som at vår felles stat 

stempler noen religiøse syn som «mer norsk» enn andre. HU anerkjenner at det 

er tradisjoner som har vært viktige i Norges historie, men vi er sterkt uenige i at 

det bør aktivt formuleres som vår nåtidig og fremtidig verdigrunnlag. 

HU er skeptisk til at det å framheve den kristne og humanistiske tradisjon 

”medfører i praksis at kristendommen og andre religioner og livssyn er likestilt”. 

Vi erfarer at slike formuleringer blir brukt aktivt til å gi privilegier til kirken og det 

som kan relateres til den kristne tradisjon, samt forskjellsbehandle tros- og 

livssynssamfunn og tradisjoner. Vi kan anerkjenne dets historiske viktighet, men 

vi bør ikke bruke den som det grunnlag nåtidens og fremtidens fellesskap skal 

samles om. 

Humanistisk Ungdom… 

 støtter utvalgets flertalls vurdering. 
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 mener formålsparagrafen i skolen bør endres, slik at den bygger på 

konkrete, universelle verdier og ikke fremhever enkelte tros- og livssyn 

eller tros- og livssynsrelaterte tradisjoner 

 

Kap. 11.3 – Religion i forsvaret, og Kap. 15.4 - Forsvaret 

Humanistisk Ungdoms (HU) medlemmer er mellom 15 og 25 år, og, ettersom HU 

ikke har noe offisielt standpunkt ovenfor Forsvaret, har vi både medlemmer som 

tjenestegjør i Forsvaret og medlemmer som tar avstand fra institusjonen og dens 

praksis. HU har ikke tidligere uttalt seg offisielt om dette temaet, og har ikke 

vedtatt noe eksplisitt standpunkt i denne saken. Vi ønsker likevel å komme med 

noen kommentarer i denne sammenheng, i tråd med vårt generelle syn på 

forhold mellom religion og livssyn og statlige institusjoner. 

Felles arrangementer 

Først og fremst er Humanistisk Ungdom glad for å se at utvalget er samlet på 

punktet om at eksplisitt religiøse fellesritualet ikke skal forekomme. Utvalget 

skriver: 

«Religiøse ritualer bør etter utvalgets vurdering ikke gjøres til felles uttrykk for 

Forsvarets kollektive verdigrunnlag. Utvalget mener at Forsvaret prinsipielt ikke 

bør gi noen enkelt religion eller trosretning i oppdrag å gjennomføre slike 

fellesritualer. Forsvaret bør heller ikke ut fra egen organisasjon utforme eksplisitt 

religiøse fellesritualer.» 

Dette er vi helhjertet enig i; religiøse fellesaktiviteter i forsvarets regi kan ikke 

videreføres. 

Ansettelse av religiøs og livssynsmessig betjening 

Humanistisk Ungdom er enig med utvalget om (15.3.4) «at dagens 

sammensetning av feltprestkorpset er problematisk for likebehandlingen av 

forskjellige tros- og livssynssamfunn og at det må tilstrebes en større likestilling 

enn i dag». 

Generelt er Humanistisk Ungdom for livssynsnøytralitet i offentlige institusjoner, i 

tråd med vårt ønske om å ha et konsekvent skille mellom statsapparatet og tros- 

og livssynssamfunn. Til tross for hva meningsmotstandere i offentlig debatt ofte 

påstår, ser ikke HU dette i konflikt med utvalgets åttende prinsipp for en 

helhetlig tros- og livssynspolitikk (kap.9): «Alle bør akseptere å bli eksponert for 

andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom». 

Humanistisk Ungdom stiller seg bak utvalgets flertall i at det viktige for tros- og 

livssynspersonell i forsvaret må være å ta vare på den enkeltes tros- og 

livssynsmessige behov. Utvalget skriver (11.3.4):  
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«[…] det er viktig at ikke tros- og livssynsmessig betjening utnyttes for å bedre de 

militære styrkenes samhold og stridsmoral eller settes til å aktivt lede, fremme 

eller legitimere krigshandlinger. Hensikten med tilstedeværelsen av religiøst 

personell i militær sammenheng er og bør være tydelig knyttet til den enkeltes 

tros- og livssynsfrihet i en situasjon preget av ufrihet og personlig risiko.» 

Å ansette religiøs og livssynsmessig betjening trenger ikke sees som legitimering 

av forsvarets makt- og voldskultur fra tros- eller livssynssamfunnets side. Det er 

heller en anerkjennelse av hvilken belastning det kan være for hvert individ å 

være i en slik tjeneste, som utvalget beskriver, noe som kan skape behov for en 

samtalepartner. HU ønsker i utgangspunktet at alle skal ha et profesjonelt 

fellestilbud med psykologer og andre typer livssynsuavhengige samtalepartnere, 

men innser samtidig at livssynssamtalepartnere kan utfylle en annen rolle som 

slike fagfolk ikke kan. 

Som utvalget skriver, kan det både være et behov for religiøs og livssynsmessig 

personell og et behov for at et slikt personell befinner seg ved institusjonen 

(15.2):  

«å befinne seg i vanskelige og sårbare situasjoner på grunn av sykdom, lang 

avstand til familie og venner eller farlige oppdrag […]» [kan ofte] gi «stort behov 

for eksistensielle samtaler, åndelig støtte og utøvelse av religiøse ritualer, noe 

som for mange krever tilgang til tros- og livssynsmessig betjening eller annen 

praktisk tilrettelegging. Fordi personene befinner seg i døgninstitusjoner, må 

betjeningen og tilretteleggingen skje ved institusjonen.» 

HU anerkjenner dette behovet, men ønsker å kommentere forslag til ordning. 

Under 11.3.4 konkluderer utvalget slik: 

«Utvalgets flertall vil, gitt at det er de individuelle behov som skal ivaretas, og 

ansettelser av livssynspersonell ikke bidrar til legitimering, tilrå at det i tillegg til 

personer fra tros- og livssynssamfunn som stiller opp i forlengelsen av sitt 

ordinære virke, fortsatt bør være faste ansettelser av tros- og livssynspersonell 

innen Forsvaret.» 

HU støtter intensjonen om at alle tros- og livssynssamfunn skal ha lik rett og 

mulighet til å ha representanter i forsvaret, men innser samtidig de praktiske 

komplikasjonene ved dette, ettersom kapasiteten til de forskjellige tros- og 

livssynssamfunnene er svært store, noe som kan føre til en indirekte 

diskriminering i praksis. 

HU ønsker å sette mer fokus på de problematiske sidene ved faste ansettelser 

enn det utvalget selv gjør: Å gjøre det opp til tros- og livssynssamfunnene selv å 

ha ansatte (faste eller ikke) i Forsvaret (eller andre offentlige institusjoner) kan 

føre til en indirekte diskriminering i praksis, gitt av forskjell i menneskelige og 

økonomiske ressurser.  

Utvalgets femte prinsipp fra kapittel 9 omhandler likebehandling: «Staten bør 

tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – samme grad av 
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støtte til sin tros- og livssynsutøvelse,». Det er viktig at en ordning ikke kommer 

i konflikt med «rimelig praksis». 

Humanistisk Ungdom… 

 støtter utvalget i å ikke ha religiøse fellesritualer i offentlige institusjoner 

som Forsvaret. 

 mener at det i en ordning med ansatte i religiøs og livssynsmessig 

betjening må etterstrebes en reell likebehandling av de forskjellige tros- 

og livssynssamfunn, uten lovmessig, institusjonell eller praktisk, indirekte 

diskriminering.  

 

Kap. 19.3 – Barns rett til selv å bestemme i tros- og 

livssynsspørsmål 

Utvalgets vurdering (jmf. 19.3.7) er «å videreføre dagens 15-årsgrense for barns 

egen inn- og utmelding i trossamfunn […],» og at det samme «bør også gjelde 

for livssynssamfunnene». Utvalget foreslår i tillegg «en ny og spesifikk 

aldersgrense for når inn- og utmelding krever samtykke fra barnet»: Fra fylte 12 

år. Humanistisk Ungdom støtter utvalget i dette. 

For å ha full trosfrihet som 15 åring (livssynsmessig myndighetsalder) må man 

vite hvilke tros- eller livssynssamfunn man er medlem eller tilhørig i. HU er 

derfor enig i utvalget, slik de skriver under kap. 25.5.3, at det bør innføres en 

ordning der tros- og livssynssamfunnene har plikt til å opplyse medlemmer om 

medlemskapet og/eller tilhørighet når de fyller 15 år. En slik ordning vil unngå at 

personer som har blitt meldt inn eller ført opp som tilhørig som barn er uviten 

om egen tros eller livssynstilhørighet når en har fått retten til å selv melde seg 

inn og ut av tros- og livssynssamfunn. 

Når det gjelder fritaksordninger i RLE-undervisningen (som her omtales under 

19.3.5, om dagens lovverk, og 19.3.7, om utvalgets nye forslag, og for øvrig 

eksplisitt under 19.4.2.2), ønsker vi å påpeke at det er et paradoks at det er behov 

for dette, når undervisningen i dette faget ikke skal være forkynnende, men 

«pluralistisk, nøytral og objektiv», slik dommen fra Menneskerettighetsdomstolen 

i Strasbourg (HUDOC: «Folgerø, v. Norway, appl. no. 15472/02») presiserer. En 

mulighet for å melde fra om lærere som ikke forholder seg til reglement og 

retningslinjer bør uansett foreligge og bekjentgjøres for elever og foreldre. 

Humanistisk Ungdom… 

 er enig i utvalgets vurdering om 15 år som aldersgrense for egen inn og 

utmelding og en samtykkeordning for barn på 12, 13 og 14 år 
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 ønsker i tillegg en opplysningsplikt for tros og livssynsamfunn ovenfor 

medlemmer og tilhørige som fyller 15 år.  

 

Kap. 19.4.2.3 – Skolegudstjenester 

Humanistisk Ungdom (HU) er enig med mindretallets vurdering. HU ser med 

skuffelse på at utvalget går langt i å argumentere mot praksisen, for så å la 

tradisjon telle mest. 

Flertallet av utvalget (Breistein, Fjellheim, Haugland, Kaur, Leirvik, Reikvam, 

Skjælaaen, Stålsett, Sultan og Tumidajewicz) mener at skolegudstjenester 

«fortsatt skal være mulig», forutsatt «at det tilstrebes en likebehandling av ulike 

trossamfunn».  

Mindretallet (Bernt, Hompland, Melby, Sandvig og Strand) mener derimot at 

gudstjenester som en kirkelig, religiøs handling ikke hører hjemme i en 

fellesskole, og at en slags likebehandling i praksis vil føre til en indirekte 

diskriminering. HU deler mindretallets syn på dette. 

HU ser på religionsutøvelse i skoletiden som en ekskluderende praksis, der 

elever, ved å måtte melde om de vil delta eller ikke, må synliggjøre deres tros- 

og livssynstilhørighet. Dette kan være et betent tema, i tillegg til at det kan være 

problematisk med tanke på at de fleste elevene ikke vil ha nådd livssynsmessig 

myndighetsalder. 

I tillegg vil vi, med utvalgets mindretall, påpeke at skolegudstjenester ikke 

inngår i RLE-faget, i tråd med dommen fra menneskerettighetsdomstolen i 

Strasbourg om forkynning i KRL-faget. Å vedlikeholde skolegudstjenester som en 

del av «generell kultur- og tradisjonsformidling», slik Utdanningsdirektoratet 

presiserer, er også uheldig. Kunnskap om den historiske tilstedeværelsen av 

kristendommen i landet er nødvendig for å forstå samfunnet vi lever i. Likevel 

anser vi ikke gudstjenester som en praksis som er essensiell for å forstå dagens 

samfunn. Kultur- og tradisjonsformidling bør heller foregå som en del av den 

«pluralistiske, nøytrale og objektive» undervisningen i f.eks. RLE, norsk og 

historie. En slik argumentasjon taler likevel bare for den kristne praksisen, og det 

gjenspeiler ikke noe felles verdigrunnlag i dagens pluralistiske samfunn. 

Å besøke forskjellige tros- og livssynssamfunn sine lokaler og bygg, som kan 

gjøres som en del av RLE-faget, anser HU derimot som uproblematisk. Det er en 

stor forskjell på å besøke religiøse bygg og å delta i religiøse ritualer. Å besøke 

bygg bør fortsatt være mulig som en del av obligatorisk undervisning, og det blir 

naturlig at det ligget under RLE-faget.  
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Vi stiller også et stort spørsmålstegn ved hva som er et likeverdig alternativ for 

de elevene som velger ikke å delta i skolegudstjenester. Utdanningsdirektoratet 

presiserer kun at det skal være «ikke-diskriminerende fritaksordninger eller 

alternativer som er gode for dem som melder fritak». HU får dessverre 

henvendelser fra elever og foreldre hvert år som blir gitt uverdige alternativer, 

som vasking, rydding, arbeid med fag som matematikk, osv. Uansett er vi i 

utgangspunktet kritiske til at man overhode behøver å dele opp og å lage 

alternativer, og vil heller gå inn for gode fellesarrangementer i skoletiden.  

HU ønsker naturligvis at alle fortsatt skal kunne arrangere gudstjenester, 

bønnemøter, og lignende i tråd med deres tros- og religionsrettigheter, men 

mener bare det ikke skal skje i skolens regi eller i felles undervisningstid.  

Humanistisk Ungdom… 

 støtter mindretallet i utvalgets vurdering i denne saken. 

 ønsker å avvikle skolegudstjenesteordningen fullstendig i norsk offentlig 

skole. 

 har som minstekrav, dersom skolene fortsatt får organisere gudstjenester, 

at det må være aktiv påmelding og ikke avmelding, og at man skal være 

garantert likeverdige alternativer. 

 

Kap. 25.5.3 – Ordningen med automatisk medlemskap/tilhørighet 

Utvalget mener at ordningen med automatisk tilhørende bør oppheves og at 

foreldre eller barn aktivt må melde fra til tros og livssynssamfunn om de ønsker 

medlemskap eller tilhørighet for seg selv eller sine barn. Dette innebærer blant 

annet at helsevesenet ikke lenger har noe med innmelding til kirken om nyfødte 

barn. Utvalget går også inn for en ordning med plikt til å informere 15 åringer 

om tilhørighet eller medlemskap. Utvalget forslår at: 

«en ikke lenger regner med «automatisk» tilhørige eller medlemmer, dvs. 

medlemskap i kraft av foreldrenes medlemskap i trossamfunn, i 

tilskuddsordningen. Tilskuddsberettighet medlemskap eller tilhørighet må 

forutsette en melding til tros- eller livssynssamfunnet, enten fra foreldrene eller 

fra barnet selv» 

Humanistisk Ungdom er enig med utvalget om avskaffing av automatisk 

tilhørende, og ser, som nevnt under kap.19.3, positivt på ordningen med 

informasjonsplikt ovenfor medlemmer og tilhørige som fyller 15 år, samt 

eventuell dobbeltmedlemskap, slik utvalget til slutt konkluderer: 

«Utvalget vil […] tilrå en systematisk utsending av opplysninger om 

dobbeltmedlemskap for det enkelte medlem i tros- eller livssynssamfunn. Utvalget 

vil videre tilrå at alle medlemmer eller tilhørige, når de blir 15 år, blir gjort 
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oppmerksom på at de til nå har blitt regnet med ved telling av medlemskap. En 

plikt til å gi slik informasjon om medlemskap og mulighet for utmelding av 

samfunn som ikke krever innmelding for fortsatt registrering, mulighet for 

innmelding i samfunn som krever dette på dette alderstrinnet og eventuell 

mulighet for innmelding i annet samfunn, bør legges til det enkelte tros og 

livssynssamfunn» 

HU ønsker også at tilhørighetsordningen i Den norske kirke (Dnk) samsvarer 

med alder for egen inn- og utmelding (15 år) slik at man er tilhørig frem til man 

er 15, og ikke 18 som i dag. 

Humanistisk Ungdom… 

 mener at ordninger med automatisk tilhørende bør oppheves. 

 mener at regler for inn- og ut melding av tros- og livssynssamfunn skal 

gjelde likt for alle. 

 støtter en ordning der alle tros- og livssynssamfunn er pliktige til å melde 

fra til sine tilhørige og/medlemmer ved fylte 15 år. 

 Støtter en ordning der alle tros- og livssynssamfunn er pliktige til å melde 

fra om eventuell dobbeltmedlemsskap. 

 

Avsluttende kommentarer 

Humanistisk Ungdom støtter utvalgets generelle intensjon om en mer 

likestillende og likebehandlende livssynspolitikk. Som vi har påpekt i noen 

utvalgte punkter i denne høringsuttalelsen, er det likevel noen punkter vi ikke 

finner utvalget konsekvent i denne intensjon. HU mener enkelte tros- og livssyn 

eller spesifikke tros- og livssynsorienterte tradisjoner ikke bør gis privilegier eller 

legges til grunn som fellesverdier i Norges fremtidig fellesskap. 

Humanistisk Ungdom håper Norges fremtidige livssynspolitikk vil hindre 

diskriminering, og samtidig legge til rette for at alle borgere får mulighet til å 

utfolde sin tro og sitt livssyn på en god og bærekraftig måte. 

 

Vennlig hilsen, 

    
Leder,        Nestleder, 

Anders Garbom Backe     Arnlaug Høgås Skjæveland 


