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HØRING: NY BARNEHAGELOV

1. INNLEDNING

Senter mot etnisk diskriminering ("SMED") viser til Barne-  og familiedepartementets
oversendelse av høringssak om ny barnehagelov av 09.11.2004,  samt vårt brev til departementet
22.11.2004.  Høringssvar ir_nle -enes  med dette innen høringsfristen den 10.01.2004.

SMEDs høringsuttalelse er begrenset til de sidene av lovforslaget som gjelder videreføring av den
såkalte "kristne formålsparagrafen som fastslår.

Barrrkaben skal hjø'pe til rrå gi ØØ en ~e  i sanszar n& kristrægnmmerzhei".

SMED har i brev til departementet av 22.11.2004 anmodet om en forlenget høringsfrist for de
høringsinstansene som ikke mottok saken på høring i første omgang, herunder SMED. Vi har
ikke fått noen tilbakemelding på 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 aktivitetsmuligheter i 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 imø5dck to hozaåelerrenter.  Krister etiske nonnerswnærfigØ,
tØarse, rea ge ey  tilgizelse og It~ cg døa krister tea og lcøe "

Sammenliknet med formålsbestemmelsen i opplæringslova §  1-2 (1), Høyesteretts praksis med
utgangspunkt i denne jf Rt  2001.1006  KRL-saken,  og nå til sist uttalelse fra FNs
menneskerettighetskomite om fritaksretten for KRL-faget,  fremstår forslaget til formålsparagraf i
barnehageloven som foreldet.
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Opplæringslova har 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 "kristen og nvral.sk tgps&irg" rni forstås slik at knstrr og h~stiske zerrå'erskal ses i
sanarerin g. Den kristne og døn "wstiske tradisjon frø Inge Øm arm samdilt, nrrvnkeæe 4
m tekjaeligØ cknv€rati og n= k~~ Dette er fekø renben for resten alle i Norne uansett )thgion og
liusyn Konnjøæm k=ikke at wzkrti thg n i skØ skal trar w~ al if~ til dette..

SMED mener at lovforslaget er for dårlig utredet på dette punkt, og at departementet burde ha
fremlagt forslag til en mer oppdatert formålsbestemmelse blant annet i lys av Høyesteretts
uttalelser i KRL-saken. SMED mener at departementet og bør utrede en  lizssyrts- ryen ikke
zerrlirø}aral fo»misl stenarelse

Forutsatt at en "kristen formålsparagraf" videreføres uten at det gjennomføres ytterligere
utredninger av alternative utforminger, anbefaler SMED at formålsbestemmelsen gis en annen og
mer oppdatert utforming. Et alternativ som fremstår som mer livssynsnøytralt er en henvisning
til en "kristen-humanistisk tradisjon". Dette er også formuleringer Høyesterett bruker når
førstvoterende presiserer innholdet i formålsparagrafen i opplæringslova.

2. HVORFOR BØR FORMÅLET MED LOVEN ENDRES?

SMED er innforstått med at en såkalt "kristen formålsparagraf" ikke  uten zkkiv  strider mot de
internasjonale forpliktelsene staten har påtatt seg når det gjelder å sikre religions- og livsynsfrihet.
FNs menneskerettighetskomite berører spørsmålet om formålsbestemmelsen i opplæringsloven
når komiteen drøfter om KRL-faget krenker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
artikkel 18 punkt 4:

4. KonrersjoncØrtem forplikterseg til å røpe'ztere foiSr,  og i tilfelle zerbers, f*t til å sør  for sire Ørns
rdtgiøe og rroralske r lrag se i sannar vn!  et  s eten oedxisrarg

Komiteen viser i punkt 14.5 til at formålsbestemmelsen i opplæringsloven gir kristendom en
forrang fremfor andre religioner og livssyn i gru nskolen, mens unntaksbestemmelsen i 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 imidlertid videre og fastslår i punkt 14.6 at systemet med en partiell fritaksrett
legger en betydelig byrde på foreldrene i forhold til å gjøre seg kjent med innholdet i
undervisningen, og hvilke aspekter ved undervisningen det med rimelig grunn kan søkes fritak
fra. Videre fremhever også komiteen at vilkårene for å få fritak ut over standardmulighetene ikke
er tilstrekkelig klare 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 formålsbestemmelsen i 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
legges til rette for en formell dialog med foreldrene om de aktivitetene som kan komme i konflikt
med foreldrenes livssyn og utøvelsen av dette. Dette er overhode ikke problematisert i
forbindelse med forslaget til ny § 2 i barnehageloven når det gjelder religion- og
livssynsminoriteter. Når det gjelder urfolks vises det imidlertid til at:
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Barrek~ jon  artikkel 30 sier at  barn som tilhøreren mmuitet  dkr urØfolkra% har rett til  å tryte  xk  av
sink ultur,  ungion og et språk. Ariagnrp[,ers nrålensrernrrrr at~~ nin~ Eørfivnfrzec
satskilt

SMED vil fremheve at både urfolk og andre minoriteter nyter vern etter barnekonvensjonens
artikkel 30, selv om  artikkel 30 er særlig aktuell i forhold til  samiske barn.  De  forpliktelsene som
påhviler staten etter bamekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskriminering og artikkel 14 om
tanke- og religionsfrihet,  er imidlertid zøøulibe i  forhold til tros- og livssynsminoriteter.

I forskrift om rammeplan for barnehagen,  fremgår det eksplisitt at rammeplanen "bygger på
barnehagens formålsbestemmelse"  og at det er fem fagområder som "alle barn i barnehager skal
ha erfaring med i løpet av barnehageåret".  Det første fagområdet som nevnes er "samfunn,
religion og etikk". SMED merker seg at det i forskriften ikke er brukt  betegnelsen "livssyn" og at
den forrang "kristne grunnverdier"  har i formålsbestemmelsen,  ikke er nyansert i forskriften til
rammeplan.

SMED mener på den bakgrunn at når et kristent livssyn og et såkalt kristent verdigrunnlag og
kristen tro og lære, er gitt en forrang fremfor andre livssyn i formålsbestemmelsen og i nåværende
forskrift til rammeplan, må retten til livssyns-  og religionsfrihet jf SP artikkel 18 og
Barnekonvensjonen artikkel 2 og artikkel 14  sikte zaikonlmersatothke tiltak cgfonwlle mtfrterfor
tros- og lizssyisninoritetzr.  I  den sammenheng mener vi lovforslaget er klart mangelfullt på 2 punkt:

1) Forslaget i barnehagelov §  2 tredje ledd bør inneholde en eksplisitt henvisning til  tØ- og
liwsyrs,  ikke kun årrls.

2) Forslaget til bamehagelov eller forskrift til loven, bør eksplisitt konkmtisem hulke
forpliktelser som påhviler departementet som utferdiger rammeplanen,  personalet i
barnehagen ruv, til å ivareta foreldrenes rett til å sørge for barnas religiøse og moralske
oppdragelse.

SMED mener at lovforslaget som er fremlagt av departementet som helhet ikke i tilstrekkelig
grad ivaretar religions- og livssynsminoritetenes rettigheter etter SP artikkel 18 og
Bamekonvensjonen artikkel 14 smh artikkel 2. Dersom kristen formålsparagraf vedtas i
nåværende form er det minste nødvendig å lov- og forskriftsregulere de rettighetene som
tilkommer foreldre, og myndighetenes og det pedagogiske personalets forpliktelser overfor
foreldrene.

3. KAN "KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF" LEDE TIL DISKRIMINERING?

FNs menneskerettskomite vurderte utelukkende spørsmålet om konvensjonsstrid i forhold til
partiell fritaksrett, men  kurn e  vurdert KRL-saken også med utgangspunkt i andre
konvensjonsbestemmelser herunder artikkel 26. Et system med en generell eller partiell fritaksrett
vil i realiteten også gi et ulikt tilbud om undervisning på grunn av religion/livssyn, og en slik
forskjell kan drøftes som et spørsmål om diskriminering på grunn av religion/livssyn jf SP
artikkel 26.  Hvorvidt en slik forskjellsbehandling er i samsvar med konvensjonspraksis når det
gjelder krav til saklighet, er en omfattende diskusjon som forutsetter en debatt om berettigelsen
av kristen formålsparagraf generelt.

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 formålsparagraf kan 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 likeverdige goder. 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 symbolverdi eller 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
formålsparagrafen mer problematisk i et diskrimineringsperspektiv.

3) Hvorledes gjennomføres en kristen formålparagraf i praksis? 1-kr kommer spørsmålet om
pedagogisk plattform, praktisering av fritaksrett rav på spissen, samarbeid med foreldre
med annet livssyn osv. 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 formålsparagraf er gjennomført uten at det er etablert formelle systemer for å
ivareta tros- og livssynsminoriteter.

SMED kan ikke konkludere mht om en videreføring av kristen formålsparagraf og lovforslaget
som helhet er i strid med statens plikt til å sikre at ingen diskrimineres på grunnlag av tro eller
livssyn, men SMED mener at det er en reell mulighet for at dette kan skje. Dette begrunner vi
særlig med at det ikke er etablert et formelt regelverk som 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 religiøse og 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
formålsparagraf med 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 overbevisningen til elever og foreldre.

Når det gjelder det siste elementet i operasjonaliseringen av 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 livssyn fon-ang enn f eks den tolkning
som Høyesterett har gitt formålsbestemmelsen i opplæringslova § 1-2 (1). SMED vil fraråde
departementet å gi "kristne grunnverdier" et innhold som viser til "den kristne tro og  lære".

Med venn hilsen
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Erling Pettersen mener perspektiver: fra I

r
2L må inni paragrafene

Geirole glartvik.k fgi farsleke for verdier fra ull-..
ae,v4,b®.L- v - - ke laden t g religioner, og :

  vise respt for overbevimin-
Mannen som ga navn gen til elever og foreldre. -

til ettvalget  bak YRL2
Pettersen menes forslaget

ivaretar KAL -fageo intensjon
tror både  l agets navn og :..aamtidigsom det samorrer med
skolens formålsparagraf Øten norskskole drives på.

Gjennom slike formulerin-
nå bør vurderes på nytt:' ga får min fram at også mine-

' tetselevene har ren til å utvi-
-Den sterke symbolverdien wen kle sin identitet ut ¶ra sin egen
li i navnet lear væremel på å telegenre og kulturell e  Jonsok-

-~  mange sår, sia Erling ret- ring,  sier åen. _ _.
tersen fra sin plass  på  Kirkens Pettersen har i mange år vært .
Hus i Oslo.  Han selurt til  . Kris- direktør i  Kirkerådet dg er nå
omdomskunaskap med religions- kandidat til bispesetet i Oslo.
og livssynsorientering.  som ble Han presiserer imidlertid at han
vednu av Senetinget i 1997.  Pet- i denne saken utiler seg som
teaep mener det kanha valtro rebgionpedagog og som en av --
anuøastem at ordet krimndom arkitektene bilt KRL-faget. -
knmmerfatstinavnetp1  etfitg ,
som stadig ergjenstan Øse

'
'  Protest.DiutvalgetsomPet-

debstE. tersen lenet la fl

`onn
sine planer,

• 'e"`-. vi=  1995, 1amedlemmeae
- Ø KRS`veminener øg- på at skolenslmlle vare en fei-.

a: åpenibr i endre ~f or- -.les grem der ulike livssyn Ø-
målspangrafsomhanmener .= ne.mevs-jevnbyrdig dialog.

ne er rensten og eneaur a opp-
iedioga, t

raget uvssyusuneurcnug-urt
daværende alternativet for  fore)-.-

-Formuleringen  fanger  ikke ire  som ikke nasket å sende har-
på en  tilstrekkelig  måte opp ut-: na til kristendomsundervisning.
viklingen i den norske skolen, Husrana-Etisk Forbund  (I-IEI)
nemlig at vi bar att nye  tell- protestene straks, og gjør det
gioner inn.  Den får heller ikke fortsatt -
godt nok fram at kristendom og -
å e er sammenvevet!Ø medhold. I forrige måned

-kul , analyserer Petter - -flit foreldre tilknynetforbundet
sen.:'-•. . -.medhold avFNsmenneskerens-

Selv har han sans for et forslag komite:  KRL-faget med sin be- _

utarbeidet av professor Peder grensede friuhrety strider mot
Gravern ved Menighetsfakvl - menneskerettighetene . ten laget blir undervist i skolen Øk Råd, Lena Larsen ,  som - Ogsåminorkenelevene har
tetet. Forslaget slår fast at opp- Pettersen mener FN-avgjorel- i dag. har sagt at  muslimske elever får  rett til å utvikle sin Identitet ut
dragelsen i  grunnskolen skal sen  gir grunnlag for å se på for- Han mener faget nå fungerer bekreftet sin identitet som mus- fra sin egen religiøse og kuku-
  bygge på grunnleggende krist- målsparagmfen påny for slik å godt i praksis,  og  viser til ut -  lima gjennom undervisningen '  reik forankring,  sier Erling Pet-
ne og hØtiske verdier ivareta ideen  bak KAL og  må- uleker fra tidligere leder i Is- i norsk skole.  tersen.  tare:,uwa s.e.
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