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Vi viser til høringsbrev datert 19.06.2007 om høring av NOU 2007:6 Formål for framtida.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Barneombudet støtter utvalgets forslag til trosnøytrale formålparagrafer for barnehager og
skoler som fremhever de grunnleggende verdier som kommer til uttrykk i kristen og human-
etisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, slik disse er forankret i menneskerettighetene.

Barneombudet har tidligere uttalt seg imot forslaget om å forby bruken av religiøse symboler
i den norske grunnskole. Barneombudet begrunnet dette med at et forbud antakelig vil være
i strid med Barnekonvensjonen og de internasjonale menneskerettighetene, jfr. Barne-
konvensjonens artikkel 13 om barnet har rett til ytringsfrihet, artikkel 14 om barnets rett til
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og artikkel 2 om forbud mot diskriminering.
De samme moment taler etter Ombudets skjønn for at også formålsbestemmelsene for skole
og barnehage blir religionsnøytrale. Barneombudet er opptatt av at skole og barnehage skal
være inkluderende og oppfattes som et reelt og likeverdig tilbud til alle barn. En viktig del av
anti-mobbearbeidet er å bidra til en aksept av "forskjellighet," ikke å etterlyse "likhet." De
foreslåtte formålsbestemmelser kan være med å bidra til dette.

Barneombudet har også tidligere uttalt bekymring for at et forbud i skolen mot religiøse
symboler kan føre til at spesielt muslimske jenter preses over i private religiøse skoler, noe
vi ser som negativt for utviklingen av det flerkulturelle Norge. Forslaget om en formåls-
bestemmelse uten ensidig forankring i et kristent livssyn, kan også bidra til å forhindre dette.
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I barnelovens §  32 og trossamfunnsloven §3 slås det fast at barnet selv kan melde seg inn og
ut av foreninger og religiøse organisasjoner når det har fylt 15 år. For å kunne ta dette valget
bør skole og barnehage fremstå som en objektiv formidler av religiøse og humanistiske syns-
punkt, og dette bør gjenspeiles i formålsbestemmelsene.

Med vennli hilsen

Reidar Hjermann
barnombud
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