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Høring - Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller 

delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte sak, som er mottatt på høring.  

 

For LO er det en sentral målsetting å inkludere alle utsatte grupper i arbeidslivet. LO arbeider 

for økt likestilling og for å motvirke diskriminering. Minoritetskvinner utgjør en stor ressurs i 

det norske samfunnet, samtidig som de er blant de mer sårbare i arbeidslivet og samfunnet. Et 

sentralt virkemiddel for å bedre situasjonen er utdanning og norskopplæring, og det er viktig 

at alle opplever seg velkomne og inkludert på disse arenaene. Samtidig har, og skal 

utdanningsinstitusjonene fortsatt ha, som mål å formidle viktige verdier i det norske 

samfunnet.  

 

LO er enige i målsettingen bak forslaget som er å sikre god samhandling og kommunikasjon i 

utdanningsinstitusjonene. LO er videre enige i departementets utgangspunkt, som er et åpent 

samfunn, der alle kan se ansiktene til hverandre.  

 

Selv om det foreslåtte forbudet er nøytralt utformet, vil det åpenbart ramme bruk av religiøst 

begrunnede plagg som nikab og burka. LO vil påpeke at forbud mot bestemte klesplagg er et 

kraftig virkemiddel, som kan virke sterkt inngripende for dem det rammer. På den andre siden 

er bruk av religiøst begrunnede heldekkende hodeplagg en praksis som særlig rammer kvinner 

og kvinners frihet og likestilling. Nettopp fordi problemstillingene rundt bruk av plaggene 

nikab og burka i barnehager og utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktige, bør de løftes 

opp fra lokalt til nasjonalt nivå og hjemles i lov.  

 

Selv om forslaget er begrenset til å gjelde for barnehager og utdanningsinstitusjoner, så er 

ikke forbud uproblematisk. Som Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-

senteret) påpeker i et notat tilgjengeliggjort sammen med høringen, kan nasjonalt vedtatte 

forbud få en rekke negative integreringsmessige konsekvenser for den enkelte. Det kan blant 

annet medføre økte forekomster av diskriminering, verbale og fysiske angrep som ikke bare 

kan ramme kvinnene selv, men også barna deres. Et forbud kan gi økt isolasjon, frafall fra 

opplæring og vanskeliggjøre dialog mellom jenter og kvinner som ønsker å bruke 

ansiktsdekkende plagg og den utdanningsinstitusjonen de tilhører. Som departementet 

påpeker, indikerer også forskningslitteraturen at kategoriske forbud kan øke symbolverdien og 

bruken av nikab og burka, og bidra til at bruken blir en kampsak. Ved innføring av et forbud 
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mot heldekkende ansiktsplagg, er det viktig at man er bevisste på negative utslag dette kan 

medføre, og gjøre tiltak for å motvirke dette.  

 

Også i et forbud som begrenser seg til utdanningsinstitusjoner, må ulike hensyn veies opp mot 

hverandre. LO mener dette er gjort i det framlagte høringsforslaget, både når det gjelder hvem 

som er omfattet av forbudet og hvordan det skal håndheves og sanksjoneres.  

 

LO vil påpeke at sanksjoner som utestenging av elever/studenter og oppsigelse av ansatte, må 

være siste utvei. Det må fra nasjonalt nivå legges aktivt til rette for et systematisk arbeid med 

forebygging og dialog i institusjonene. I høringen presenteres innføring av plikt til samtale 

som et alternativ til forbud. LO vil påpeke at plikt til samtale og utarbeiding av nasjonale 

veiledere ikke står i motsetning til sanksjoner som et siste ris bak speilet når dialog ikke 

virker.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Roger H. Heimli 
(sign.) 

 

 Roger Bjørnstad 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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