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Vi hilser regjeringens initiativ til å ville inkorporere FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon i
Menneskerettsloven velkommen. Det vil åpenbart gjøre likestillingsarbeidet i Norge mer
effektivt når denne får forrang i forhold til andre lover. Vi er imidlertid svært bekymret for at
dette gode forslaget vil bli sterkt svekket gjennom et annet nytt lovforslag som vil berøre
diskriminering i religiøse trossamfunn.

I NOU 2008:1 "Kvinner og homofile i trossamfunn" har Diskrimineringslovutvalget et forslag
til "legitim forskjellsbehandling" når det gjelder indre forhold i religiøse trossamfunn.
Utvalgets forslag til ny paragraf i Likestillingsloven lyder som følger:
Loven gjelder på alle områder. Loven gjelder likevel ikke religionsutøvelsen i trossamfunn
eller ansettelser i trossamfunn i stillinger knyttet til utøvelsen av bestemte religiøse
funksjoner, der kravet om et bestemt kjønn er forholdsmessig og nødvendig utfra
trossamfunnets religiøse lære.  (NOU 2008:1 side 84)

Diskrimineringsutvalget begrunner lovforslaget blant annet med følgende
Pkt. 7.3.3:  Utvalget foreslår at det fortsatt skal være lovfestet et særlig unntak for
trossamfunn i likestillingsloven........men at unntaket kun gjelder religionsutøvelsen d.v.s.
,forskjellsbehandling som er religiøst begrunnet.

Trossamfunnene vil dermed i praksis eksplisitt være fritatt fra ethvert
diskrimineringsforbud.

Lovforslaget strider mot ånd og bokstav i Kvinnediskrimineringskonvensjonen. Dette
betyr en forsterket trussel mot grupper som står i fare for å diskrimineres ,  fordi den nye
formuleringen i likestillingsloven vil gjøre det vanskelig å ta til motmæle mot den
diskrimineringen innenfor religiøse trossamfunn som forslaget til ny paragraf i
Likestillingsloven tillater .  Det foreslått reviderte lovforslaget vil kunne bety å gi aksept
for undertrykkelse ,  tvang, innskrenking av individuelle rettigheter og ytringsfriheten
for alle.



Den individuelle trosfrihet er godt beskyttet i loven, det er vel og bra. Men religiøse
organisasjoner er en del av samfunnet som må være underlagt norsk lov. Enkeltindividet må
beskyttes mot vilkårlig undertrykkende religiøs lære innenfor ulike religiøse
sammenslutninger. I de fleste tilfeller gjelder dette kvinner og jentebarn som daglig krenkes
av indre organisasjonsforhold i religiøse trossamfunn og av holdninger og lære hos prester og
imamer.
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