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FORSLAG OM NY BARNEHAGELOV: HØRINGSUTTALELSE

En rekke livssynsorganisasjoner ba, i brev av  10.12.04,  Barne-og
Familiedepartementet trekke tilbake sitt høringsutkast med tanke på
forberedelse  av et nytt.

Holistisk Forbund stilte seg bak denne henvendelsen fordi vi mener at
det er forhold som ikke er vurdert tilstrekkelig i høringsutkastet.
Departementet har valgt å beholde den opprinnelige høringsfristen, noe
vi beklager. Vi er dessuten skuffet over at man velger å opprettholde
formålsparagrafens  annet  ledd - uten vurderinger, og med kun et lite
utvalg av landets tros- og livssynsorganisasjoner som høringsinstanser.

Holistisk Forbund er en offentlig godkjent livssynsorganisasjon med vel
900 medlemmer på landsbasis. V i er betenkte over departementets

• Sekretær:  Kathrine Stenberg
forslag til opprettholdelse av "den kristne formålsparagrafen" i

Drammensveien 54 A Barnehageloven, og velger derfor å henvende  oss til  departementet med
0271 OSLO vår uttalelse. Dette selv om vi ikke er gitt status som høringsinstans.

• Tlf.: 924 67 966 Vår organisasjon vektlegger betydningen av tros- og livssynsdialog, og
har dette som ett av våre hovedformål. Utvikling av fellesverdier står

• e-post:  leder@holisme.no sentralt i denne dialogen. Et slikt sett med fellesverdier finner vi bl.a. i
Barnekonvensjonens artikkel 29:

• Org.nr.: 985 662 509  (a) å utvikle barnets personlighet, talenter og mentale og fysiske evner
så langt det er mulig;

• Kontonr.:1645 07 58764

• www.holisme.no



(b) å utvikle  respekt for  menneskerettighetene og grunnleggende
friheter og for de prinsipper De forente  nasjoners pakt verner om;

(c) å utvikle  respekt for dets foreldre, dets egen  kulturelle  identitet,
språk og verdier, for de  nasjonale  verdier i det land barnet bor, landet
hvor han eller hun måtte  komme fra og for kulturer som er forskjellige
fra hans eller  hennes egen;

(d) å forberede  barnet til et ansvarlig  liv i et fritt  samfunn  i en ånd av
forståelse, fred, toleranse,  likestilling mellom kjønnene og vennskap
mellom alle  folkeslag  etniske ,  nasjonale og religiøse  grupper og
personer som tilhører urbefolkningen;

(e) å fremme respekten for naturmiljøet

Artikkelen  er myntet på hva myndighetene skal ta sikte på i
utdanningssammenheng ,  og kunne danne grunnlag for innholdet i
Barnehagelovens formålsparagraf. Departementet velger imidlertid å
opprettholde en eksplisitt henvisning til  "kristne "  verdier i omtalen av
Barnehagelovens formål.

En presisering av hvilke verdier man her sikter til som særskilt kristne
(og derfor ikke jødiske ,  holistiske ,  humanistiske osv) kunne være
utgangspunkt for en dialog om hvilke verdier staten ønsker å formidle
til den oppvoksende slekt Når en slik presisering og drøfting mangler,
kan man lett komme til den konklusjon at det ikke er verdiene men den
kristne tro man ønsker å fremheve i formålsparagrafen.  Dette oppfattes
som klart diskriminerende av en rekke tros-  og livssynsorganisasjoner
nasjonalt,  og vekker dessuten oppsikt internasjonalt.

Regjeringen har også lagt fram et forslag om ny lov om forbud mot
diskriminering på grunn av etnisitet ,  religion  rav og Lov om
likestillings -  og diskrimineringsombudet og Likestillings- og
diskrimineringsnemnda. Vi stiller oss undrende til at man i forarbeidene
til denne  loven uttrykker  følgende:

Departementet ønsker ikke å gripe inn i eksisterende ordninger som
statskirken , KRL faget eller friskolene.  Hensikten  medet
diskrimineringsforbud er å hindre diskriminering, samtidig som
religionsfriheten og tanke-  og samvittighetsfriheten sikres.  (Ot.prp. nr.
33 (2004-2005), s. 77).

Om kristne formålsparagrafer i statlig lovgivning samsvarer med
menneskerettighetene er i beste fall diskutabelt. De kan i hvert fall ikke
begrunnes med hensyn til religionsfriheten ,  da de i det minste må
oppfattes som positivt diskriminerende.



Holistisk  forbund frykter  at regjeringen her gjør et forsøk på å hindre
det nye ombudet i å påpeke det diskriminerende i å særskilt framheve
en bestemt religions verdier i lovgivningen.

Vi håper derfor at departementet tar hensyn til Holistisk Forbunds
høringsuttalelse ,  og til den store bredde av kritiske røster i debatten om
den kristne formålsparagrafen.
Det er således mange grunner til at lovforslaget bør endres før det
legges fram for Stortinget.

Vi ser fram til et fremtidig samarbeid om dette.

Med hilsen
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