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Høringsuttalelse "Det livssynsåpne samfunn"
Vi takker for e-post fra Kulturdepartementet v/seniorrådgiver Anne Liltved med oppfordring om å avgi
høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn.

Utredningen tar for seg vikfige spørsmål i dagens Norge, og berører også konfliktrådenes oppgaver og
arbeidsområder. Vi gir nedenfor en kort beskrivelse av tre prosjekt som vi mener har relevans for en fremtidig rolle
for konfliktrådet slik den antydes i NOU-en.

Allerede på 1990-tallet rettet flere konfliktråd oppmerksomhet mot løsning av konflikter knyttet til innvandrere —
både konflikter internt i flerkulturelle miljøer, og mellom personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk og etniske
nordmenn. I Oslo og i andre større byer la konfliktrådene fidlig vekt på å rekruttere meglere med ufik etnisk
bakgrunn. På et Udligtidspunkt oppsto det prosjekter som rettet oppmerksomhet mot konflikter som kunne knyttes
opp mot flerkulturelle miljøer og personer. Tre nevnes her:

Konfliktrådet i Sør-Trøndelag gjennomførte 11999—2000 prosjektet «Toleranse og konfliktløsning i det
flerkulturelle miljøet». Dette var kompetansebyggende for konfliktrådet. Det ble rekruttert meglere med ulik
etnisitet, og konfliktrådet gjorde seg verdifulle erfaringer som man har tatt med seg inn i det løpende
arbeidet. Prosjektet var selvfinansiert, med noe tilskudd fra Trondheim kommune.
Ved Konfliktrådet i Oslo ble det rundt årtusenskiftet satt i gang et prosjekt som rettet oppmerksomhet mot
innvandrerkvinners rettssikkerhet. Konfliktrådet samarbeidet med Juridisk Rådgivning for Kvinner, og Ellen
Heiberg Thomsen, den gang forsker ved Institutt for offentlig rett, avd. for kvinnerett, fulgte prosjektet.
Dessverre ble det av ulike grunner ikke skrevet en avsluttende forskningsrapport for prosjektet, men det
ble underveis rapportert om mange verdifulle erfaringer Særlig ble det tydefig at juridisk rådgivning og
konfliktrådsmegling med fordel utfylte hverandre overfor prosjektets rnalgruppe, innvandrerkvinner.
Informasjon og rådgivning om kvinnenes juridiske retfigheter var svært vikfig, mens konfliktrådet viste seg å
være en egnet arena for å samtale for eksempel med en ektemann i en vanskelig situasjon. Språklig sett
var konfliktrådet mer egnet enn rettsvesenet for å nå målgruppen, fordi rettsvesenets språk generelt ikke
ble forstått av innvandrerkvinnene. Prosjektet var finansiert av Universitetet i Oslo, Jusfisdepartementet og
Utlendingsdirektoratet.
Prosjektet «Et spørsmål om ære?» - om bruk av filrettelagt dialog i saker som omhandler æresrelatert vold
- startet opp ved Konfliktrådet i Sør-Trøndelag i desember 2012. Prosjektet er en del av regjeringens
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012, og omfatter i fillegg fil arbeid med saker om æresrelatert
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vold - tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll. Prosjektet er
koblet mot flerkulturelt informasjons- og dialogsenter i Trondheim, og er
finansiert av Justisdepartementet.

Prosjektets formål er «Bedre ivaretakelse av ofre for æresrelatert vold,
bearbeidelse av tillitsbrudd og skadede relasjoner, samt mobilisering av
privat og offentlig nettverk for konstruktivt samarbeid om frambden, samt forebygge ytterligere voldsbruk og
ekstrem kontroll.»

En bærende idø er å bidra bl å få løst og tonet ned konflikter mens de ennå er på et relativt lavt nivå, slik at
familien kan unngå å tape ansikt, dvs, ære utad i eget miljø.

Hittil har prosjektet jobbet med fem saker, alle familiesaker: tre somaliske familier, en iransk og en fra Afghanistan.

Konfliktrådet er en arena for dialog. Vi er enige i at konfliktrådene kan utvikle seg til å bli en arena (eller forum) der
ulike normsett kan møtes og bli tatt hensyn til på en konstruktiv måte knyttet til enkeltindivider, innenfor rammen av
det norske rettssystemet.

Konfliktrådene kjennetegnes ved åpenhet og toleranse i møte med mennesker, evne til nytenkning og omstilhng i
praksis. Vi mangler imidlertid nødvendig kunnskap om ulike religiøse normsystemer. Vi støtter derfor utvalgets
anbefaling om at «offenthgeveilednings- og meklingsorganer, som konfliktrådene, tilføres kunnskaP og
kompetanse om ulike religiøse normsystemer» (Kap. 12.5, avsnitt ni).

Konfliktrådene er en liten organisasjon, men har over 600 legmeglere som har gjennomgått konfliktrådenes
opplæring knyttet til seg. Utvalgets forslag vil være krevende og utfordrende, men en interessant og viktig oppgave
som konfliktrådene gjerne tar på seg Vi foreslår derfor at man starter opp med et prosjekt for å teste ut hva det vil
innebære for konfliktrådene å bygge kompetanse om ulike religiøse norrnsystemer, hvordan det vil fungere overfor
brukerne, og hva det totalt sett vil kreve. En utprøving av et nytt slags samarbeid med både rettslige og andre
juridiske instanser ser vi for oss bør inngå i et prosjekt. Vi vil fil slutt foreslå at et eventuelt prosjekt blir
følgeevaluert.

Vennlig hilsen
Sekretariatet for konfliktrådene

Sin Kemeny
nestleder
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