Sentermot etnisk
diskriminering

•••I
LIK BEHANDLING

.

UK MUIIGHAI

.

330.00 :

LK RETT

Barne-og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO
For. Ami Hole

Vår ref.
04/454-Ø

- 86
Deres ref.

Dato:

- J

28.12.2004

Senter mot etnisk diskriminering er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet ved kgl. res 11.09.98 . Senteret

har to hovedoppgaver
. Vi skal kartleggeomfangetav diskriminetingsproblemet
i Norge, og vi skaldessutenyte
rettshjelptil personersom føler seg diskriminertpå grunnav trosbekjennelse
, rase,hudfarge,ellernasjonaleller
etnisk opprinnelse. Ytterligere informasjon om Senteret kan De finne på våre hjemmesider på Internert:
vwwsmed.no

HØRING:

NY BARNEHAGELOV

1. INNLEDNING

Senter mot etnisk diskriminering("SMED") viser til Barne- og familiedepartementets

oversendelseav høringssakom ny barnehagelovav 09.11.2004, samtvårtbrev til departementet
22.11.2004. Høringssvar ir_nle -enes med dette innen høringsfristen den 10.01.2004.

SMEDs høringsuttalelseer begrensettil de sideneav lovforslagetsom gjeldervidereføringav den
såkalte"kristneformålsparagrafen
som fastslår.
Barrrkabenskal hjø'petil rrå gi ØØ en ~e

i sanszarn& kristrægnmmerzhei".

SMED har i brev til departementet av 22.11.2004anmodet om en forlenget høringsfrist for de
høringsinstansene som ikke mottok saken på høring i første omgang, herunder SMED. Vi har
ikke fått noen tilbakemeldingpå van brev og vår anmodning om utsettelse av høringsfristen fra
departementet.
2. FORMÅLET

MED LOVEN BØR REFORMULERES

Departementet fastslår i høringsnotatet punkt 6.1.2 at barnehagens formål "skal være å gi barna
gode utviklings-og aktivitetsmuligheteri nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal videre hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne
grunnverdier." Hva som ligger i formuleringen "kristne grunnverdier" er av departementet
forklart slik:
B6nepet"knitergnnvrtSn' erforet til å imø5dckto hozaåelerrenter
. KristeretiskenonnerswnærfigØ,
tØarse, rea geey tilgizelse
ogIt~
cgdøakristerteaoglcøe"

Sammenliknetmed formålsbestemmelsen
i opplæringslova§ 1-2 (1), Høyesterettspraksismed
utgangspunkt i denne jf Rt 2001.1006 KRL-saken, og nå til sist uttalelse fra FNs

menneskerettighetskomite
om fritaksrettenfor KRL-faget, fremstårforslagettil formålsparagraf
i
barnehagelovensom foreldet.
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Opplæringslovahar en såkalt "kristen formålsparagraf",men den er formulert annerledes og viser
til at barna i samarbeid med hjemmet skal hjelpe til med å gi elevene "ei kristen og moralsk
oppseding". Høyesterett tolket i Rt 2001.1006 Ø-saken innholdet i begrepet "kristen og

moralsk oppseding" slik-

... tarlkket "kristenognvral.sktgps&irg"rniforståsslik at knstrr ogh~stiske

zerrå'erskal
sesi
sanarering. Den kristneogdøn"wstiske tradisjon
frø
Inge Øm arm samdilt,nrrvnkeæe4
m tekjaeligØ cknv€ratiogn= k~~
Detteerfekø renben
for restenallei Norneuansett)thgionog
liusyn Konnjøæm k=ikke at wzkrti thg n i skØ skal trar w~
al if~
til dette..

SMED mener at lovforslageter for dårlig utredet på dette punkt, og at departementet burde ha
fremlagt forslag til en mer oppdatert formålsbestemmelseblant annet i lys av Høyesteretts
uttalelser i KRL-saken. SMED mener at departementet og bør utrede en lizssyrtsryenikke
zerrlirø}aral
fo»misl stenarelse
Forutsatt at en "kristen formålsparagraf"videreføres uten at det gjennomføres ytterligere
utredninger av alternative utforminger, anbefaler SMED at formålsbestemmelsengis en annen og
mer oppdatert utforming. Et alternativ som fremstår som mer livssynsnøytralter en henvisning
til en "kristen-humanistisktradisjon". Dette er også formuleringerHøyesterett bruker når
førstvoterende presiserer innholdet i formålsparagrafeni opplæringslova.
2. HVORFOR BØR FORMÅLET MED LOVEN ENDRES?

SMED er innforstått med at en såkalt "kristen formålsparagraf"ikke utenzkkiv strider mot de
internasjonaleforpliktelsenestaten har påtatt seg når det gjelder å sikre religions-og livsynsfrihet.
FNs menneskerettighetskomiteberører spørsmålet om formålsbestemmelseni opplæringsloven
når komiteen drøfter om KRL-faget krenker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

artikkel 18 punkt 4:
4. KonrersjoncØrtem
forpliktersegtil å røpe'ztere
foiSr, ogi tilfellezerbers,
f*t
rdtgiøe ogrroralsker lrag se i sannar vn! et s etenoedxisrarg

til å sør for sire Ørns

Komiteen viser i punkt 14.5til at formålsbestemmelseni opplæringslovengir kristendom en
forrang fremfor andre religionerog livssyni gru nskolen, mens unntaksbestemmelseni lovens §
2-4 formelt gir fritak for ethvert aspekt ved KRL-faget som anses som religions-eller
livssynsutøvelse.Komiteen fastslår på den bakgrunn at KRL-faget kan tier i samsvar med artikkel
18, azlØtgtgavhvorledes § 2-4 - om fritaksrett - implementeres.

Komiteen går imidlertidvidere og fastslår i punkt 14.6 at systemet med en partiell fritaksrett
legger en betydeligbyrde på foreldrene i forhold til å gjøre seg kjent med innholdet i
undervisningen, og hvilke aspekter ved undervisningendet med rimeliggrunn kan søkes fritak
fra. Videre fremhever også komiteen at vilkårenefor å få fritak ut over standardmuligheteneikke
er tilstrekkeligklare jf punkt 14.7. Komiteen fant i den aktuelle saken at systemet med partiell
fritaksrett i praksis krenket artikkel 18 punkt 4. Denne argumentasjonen er overførbar når det
gjelder formålsbestemmelseni barnehageloven.
For å sikre at foresatte gis anledning til å ta barna ut av barnehagen, eller på annen måte legge
premisser for hvilke aktiviteter barna skal delta i den tiden de oppholder seg i barnehagen, må det
leggestil rette for en formell dialog med foreldrene om de aktivitetene som kan komme i konflikt
med foreldrenes livssynog utøvelsen av dette. Dette er overhode ikke problematisert i
forbindelse med forslaget til ny § 2 i barnehagelovennår det gjelder religion- og
livssynsminoriteter.Når det gjelder urfolks vises det imidlertidtil at:
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Barrek~ jon artikkel30 sierat barnsom tilhørerenmmuitet dkr urØfolkra%
har rett til å tryte xk av
sinkultur, ungionoget språk.Ariagnrp[,ers nrålensrernrrrr at~~
nin~ Eørfivnfrzec
satskilt

SMED vil fremheveat bådeurfolkogandreminoriteternytervern etterbarnekonvensjonens
artikkel30, selv om artikkel30 er særligaktuelli forhold til samiskebarn. De forpliktelsene
som
påhvilerstatenetterbamekonvensjonensartikkel2 om ikke-diskriminering
og artikkel14 om
tanke-og religionsfrihet
, er imidlertidzøøulibei forholdtil tros- og livssynsminoriteter.
I forskriftom rammeplanfor barnehagen
, fremgårdet eksplisittat rammeplanen"byggerpå
barnehagensformålsbestemmelse
" og at det er fem fagområdersom "allebarni barnehagerskal
ha erfaringmed i løpet av barnehageåret
". Det førstefagområdetsom nevnes er "samfunn,
religionog etikk".SMED merkerseg at det i forskriftenikke er brukt betegnelsen"livssyn"og at
den forrang"kristnegrunnverdier
" har i formålsbestemmelsen
, ikkeer nyanserti forskriftentil
rammeplan.
SMED menerpå den bakgrunnat nåret kristentlivssynog et såkaltkristentverdigrunnlagog
kristentro og lære,er gitt en forrangfremforandrelivssyni formålsbestemmelsen
og i nåværende
forskrifttil rammeplan,må rettentil livssyns- og religionsfrihet
jf SP artikkel18 og
Barnekonvensjonenartikkel2 og artikkel14 sikte zaikonlmersatothke
tiltak cgfonwllemtfrterfor
tros-oglizssyisninoritetzr
. I den sammenhengmenervi lovforslageter klartmangelfulltpå 2 punkt:
1) Forslageti barnehagelov§ 2 tredjeleddbør inneholdeen eksplisitthenvisningtil tØ- og
liwsyrs,
ikkekunårrls.
2) Forslagettil bamehagelovellerforskrifttil loven, bør eksplisittkonkmtisem
hulke
forpliktelser
som påhvilerdepartementetsom utferdigerrammeplanen
, personaleti
barnehagenruv,til å ivaretaforeldrenesretttil å sørge for barnasreligiøseog moralske
oppdragelse.

SMED menerat lovforslagetsom er fremlagtav departementetsom helhetikkei tilstrekkelig
grad ivaretarreligions- og livssynsminoritetenes rettigheter etter SP artikkel 18 og

Bamekonvensjonenartikkel14 smh artikkel2. Dersom kristenformålsparagraf
vedtas i
nåværendeform er det minstenødvendig
å lov- og forskriftsregulere
de rettighetenesom
tilkommerforeldre,og myndighetenesog det pedagogiskepersonaletsforpliktelseroverfor
foreldrene.
3. KAN "KRISTEN

FORMÅLSPARAGRAF"

LEDE TIL DISKRIMINERING?

FNs menneskerettskomitevurderte utelukkende spørsmålet om konvensjonsstrid i forhold til
partiell fritaksrett, men kurn e vurdert KRL-saken også med utgangspunkt i andre

konvensjonsbestemmelserherunder artikkel 26. Et system med en generell eller partiell fritaksrett
vil i realiteten også gi et ulikt tilbud om undervisningpå grunn av religion/livssyn,og en slik
forskjell kan drøftes som et spørsmål om diskrimineringpå grunn av religion/livssynjf SP
artikkel 26. Hvorvidt en slik forskjellsbehandlinger i samsvar med konvensjonspraksisnår det
gjelder krav til saklighet,er en omfattende diskusjon som forutsetter en debatt om berettigelsen
av kristen formålsparagrafgenerelt.
Et tilsvarende perspektiv kan også anlegges på diskusjonen om kristen formålsparagraf i

barnehageloven. Spørsmålet om hvorvidt en slik bestemmelse kan innebære diskriminering,
forutsetter en drøftelse av en rekke problemstillinger.Her vil SMED kort nøye seg med å skissere
hvorfor kristen formålsparagrafkan være problematisk i et diskrimineringsperspektiv:
1) Hva slags gode er et "barnehagetilbud"?Staten står friere når det tjenester den enkelte
ikke er avhengig av, eller hvor det finnes alternative og likeverdigegoder. Et tilbud om
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barnehageplass i offentlig barnehage må etter SMEDs vurdering anses som et
knapphetsgode.
2) Hvordan tolkes en kristen formålsparagraf?Hva er bestemmelsens reelle innhold? Et
vesentlig spørsmål vil være om bestemmelsen primært har symbolverdieller om den får
direkte praktiske konsekvenser for bamehagenes tilbud. Departementet har definert
kristne grunnverdier til å omfatte en rekke felles humanistiske verdier og "kristen tro og
lære". Den sistnevnte delen av definisjonen innebærer i praksis ikke kun at det er et
verdisyn som skal ligge til grunn, men også kristen trosbekjennelse. Dette gjør

formålsparagrafenmer problematisk i et diskrimineringsperspektiv.
3) Hvorledes gjennomføres en kristen formålparagraf i praksis? 1-kr kommer spørsmålet om

pedagogisk plattform, praktiseringav fritaksrett rav på spissen, samarbeid med foreldre
med annet livssynosv. Når det gjelder dette vil vi nøye oss med å vise til det som er sagt
ovenfor i punkt 2, om forskrift til rammeplan for barnehagen. SMED mener at det
kristen formålsparagrafer gjennomført uten at det er etablert formelle systemer for å
ivareta tros- og livssynsminoriteter.
SMED kan ikke konkludere mht om en videreføring av kristen formålsparagrafog lovforslaget
som helhet er i strid med statens plikt til å sikre at ingen diskriminerespå grunnlag av tro eller
livssyn,men SMED mener at det er en reell mulighet for at dette kan skje. Dette begrunner vi
særligmed at det ikke er etablert et formelt regelverksom skal ivareta tros- og
livssynsminoriteter.
4. OPPSØKING-

SME DS ANBEFALING

SMED vil fremheve at det ikke ernerkazkgmed en "kristen formålsparagraf" fora sikre at
barnehagen drives med utgangspunkt i normer som "ærlighet,toleranse, rettferdighet, tilgivelse
og lignende". Dette er grunnverdier som deles av en rekke livssyn,både religiøseog sekulære.
SMED vil her vise til synspunkter som fremkom - blant annet - i Vårt Land 08.12.04 i intervjuet
med Erling Pettersen, se vedlegg.

Generelt så mener SMED at det er svært uklokt å begrunne behovet for en kristen
formålsparagrafmed et behov for å sikre at barnehagene drives i samsvar med f eks etiske
normer som ærlighet og toleranse. SMED mener at forslaget fra Peder Gravem ved MF - som

Pettersen refererer til i vedlagte artikkel- er bedre. Forslaget sier at oppdragelsen i skolen skal
1) bygge på grunnleggende kristne og humanistiske verdier,

2) gi forståelse for verdier fra ulike kulturer og religioner,og
3) vise respekt for overbevisningentil elever og foreldre.
Når det gjelder det siste elementet i operasjonaliseringenav de såkalte kristne grunnverdier "den
kristne tro og lære", er det utvilsomt ingen livssynsnøytral verdiforankring. Denne

verdiforankringen går lengre i retning av å gi et bestemt livssynfon-angenn f eks den tolkning
som Høyesterett har gitt formålsbestemmelseni opplæringslova§ 1-2 (1). SMED vil fraråde
departementet å gi "kristne grunnverdier" et innhold som viser til "den kristne tro og lære".
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Erling Pettersen mener perspektiver: fra I 2L må inni paragrafene
Geirole glartvik
k.
ae,v4,b®.L- v

-

fgi farsleke for verdierfra ull-..
-

Mannensom ga navn
til ettvalget bak YRL2

keladen t g religioner,
og :
viserespt for overbevimingen til elever og foreldre. Pettersen menes forslaget
ivaretarKAL -fageo intensjon

detsamorrer
med
tror både l agets navn og :..aamtidigsom
Øten
norskskole
drives
på.
skolensformålsparagraf
Gjennom slike formulerinnå børvurderes
på nytt:' ga får min framatogsåmine'
-Den sterke symbolverdienwen
li i navnet learværemel på å
~ mangesår, sia Erlingrettersen fra sin plass på Kirkens
Husi Oslo. Han selurt til . Kris-

tetselevenehar ren til å utvikle sin identitet ut ¶rasin egen
telegenreog kulturelle Jonsok-

ring, sieråen. _

_.-

Pettersen har i mange år vært .

direktøri Kirkerådetdg er nå
i Oslo.
omdomskunaskap
medreligions
- kandidattil bispesetet

imidlertidat han
oglivssynsorientering
. somble Han presiserer
vednu avSenetinget
i 1997. Pet- i denne sakenutiler segsom
teaep menerdet kanhavaltro rebgionpedagog og som en av -anuøastemat ordetkrimndom arkitektenebilt KRL-faget. knmmerfatstin
avnetp 1 etfitg ,
' Protest.DiutvalgetsomPetsom stadig ergjenstan Øse

'
debstE.

tersen
lenet
lafl sine
planer,

• 'e"`-.
vi= 1995,1amedlemmeae
-Ø
KRS`veminener øg- påat skolenslmllevare en fei-.
Øa: åpenibr i endre ~f
or- -.lesgremderulikelivssyn
dialog.
målspangrafsomhanmener
=
. ne.mevs-jevnbyrdig

`onn

ne er renstenog eneaur aoppiedioga,t
-Formuleringen fanger ikke
på en tilstrekkelig måte opput-:
viklingen i den norske skolen,
nemlig at vi bar att nye tellgioner inn. Den får heller ikke
godtnok framat kristendomog

å

raget uvssyusuneurcnug-urt

daværende
alternativetfor fore)-.ire som ikke nasket å sende harna til kristendomsundervisning.
Husrana-EtiskForbund (I-IEI)
protestene straks, og gjør det
fortsatt
-

Ø medhold.
I forrige
måned
eersammenvevet!

kul
, analysererPetter- -flit foreldretilknynetforbundet
sen.:'-•.
. -.medholdavFNsmenneskerensSelvhar hansansfor et forslag komite: KRL-faget med sin beutarbeidetav professorPeder grensedefriuhrety stridermot
Gravern ved Menighetsfakvl - menneskerettighetene .
ten laget blir undervist i skolen
Pettersen mener FN-avgjorel- i dag.
tetet. Forslaget slår fast at oppdragelsen i grunnskolen
skal
sen girgrunnlag for å se på forHan mener faget nå fungerer
bygge på grunnleggende krist- målsparagmfen påny for slik å godt i praksis, og visertil ut ivareta ideen bak KAL og må- uleker fra tidligere leder i Isne og hØtiske
verdier
_

abe4-VAartAND,

unfdagE.desember2004

Øk Råd, Lena Larsen, som
har sagt at muslimske
eleverfår
bekreftet sin identitet som muslima gjennom undervisningen '
i norsk skole.

- Ogsåminorkenelevene har
rett til å utviklesin Identitetut
fra sin egen religiøse og kukureik forankring, sier ErlingPettersen.
tare:,uwa s.e.

...,..r.:a-..M
..e.~.-

