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Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern
Kirkerådet har mottatt NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern til høring. Vi gjør
oppmerksom på at Kirkerådet, i møte 4.-6. juni 2008, avgav høringsuttalelse til
delinnstillingen NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn, oversendt i brev av
9.6.2008, og viser til den.
Det foreliggende utkastet til en ny samlet lov mot diskriminering vil, om den blir
vedtatt, erstatte likestillingsloven, lov mot etnisk diskriminering, diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 13, som
omhandler vern mot diskriminering. Andre typer diskrimineringsgrunnlag som skal
kunne anvendes i særlig urimelige eller usaklige enkelttilfeller, fanges opp i forslaget
om sekkekategorien "andre vesentlige forhold ved en person". Det fremmes også
forslag om at en bestemmelse om ikke-diskriminering innarbeides i Grunnloven.
Hensikten med dette forslaget til grunnlovsendring er å sikre at lovgivning som er i strid
med ikke-diskrimineringsprinsippet, kan settes til side av domstolene.
Kirkerådet vurderer det foreliggende forslaget om å samle ulike lover som omhandler
diskriminering i en samlet lov, som positivt med tanke på oversikt, samordning og en
helhetlig tilnærming til diskrimineringsproblematikken. En håper at dette alt i alt vil
kunne bidra til å forhindre diskriminering og styrke arbeidet for likeverd generelt og
likestilling mellom kjønnene spesielt.
Likestillingsloven § 2 og andre lovers særregler som ivaretar hensynet til tros- og
livssynsfrihet, vil etter det foreliggende forslaget til ny helhetlig lovgivning ikke bli
videreført, men vil istedenfor ivaretas i en ny generell unntaksregel. Denne går ut på at
diskrimineringsforbudet ikke gjelder saklig forskjellsbehandling. Det framholdes i
høringsbrevet at opphevelsen av de særlige unntakene som gjelder for trossamfunn
"innebærer ingen endring i den faktiske unntaksadgangen". Så vidt det faktisk er slik
som det påpekes i høringsbrevet, slutter Kirkerådet seg til forslaget om en ny generell
unntaksregel.
Kirkerådet merker seg at utvalget foreslår at offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal
omfatte alle lovens diskrimineringsgrunnlag, men at det ikke foreslås en særskilt
redegjørelsesplikt knyttet til aktivitetsplikten. Kirkerådet beklager dette. En mener at
hver etats plikt til å redegjøre for sitt arbeid mot diskriminering er viktig for å styrke
oppmerksomheten om og innsatsen i forhold til aktuelle utfordringer som gjelder
likeverd på de ulike feltene som en samlet diskrimineringslov vil favne.
Postboks 799 Sentrum
Rådhusgata 1-3
0106 OSLO

E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: www.kirken.no
Org. nr.: 970 550 259

Telefon: 23 08 12 00
Telefaks: 23 08 12 01
Bankkontonr: 8276 01 00362

Saksbehandler
Synnøve Hinnaland Stendal
23 08 12 60

I forlengelsen av dette vil Kirkerådet avslutningsvis påpeke at all lovgivning som
gjelder ikke-diskriminering må følges opp av holdningsskapende og annet strategisk
arbeid. Spesielt vil vi holde fram at det er nødvendig at gjeldende diskriminerings- og
tilgjengelighetslov og tilsvarende del av en eventuell framtidig samlet
diskrimineringslov må følges opp av midler, slik at lovverket i praksis blir fulgt opp
etter sin intensjon.
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