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Oslo, 06.12.04

HØRINGSUTTALELSE OM NY BARNEHAGELOV

Vi viser til utsendt høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet. I forslaget er den kristne
formålsparagrafen for den offentlige barnehagen foreslått videreført.

Vi henviser i denne sammenheng til brev til Barne- og familiedepartementet, datert 06.12.04, der
Buddhistforbundet, sammen med en rekke andre tros- og livssynssamfunn, gikk i mot at den kristne
formålsparagrafen videreføres i den nye barnehageloven. Når det gjelder argumentasjonen for vårt
syn viser vi til nevnte brev.

Det er uakseptabelt for oss at barnehagen skal ha som formål "å gi barna en oppdragelse i samsvar
med kristne grunnverdier." Vi ser dette som diskriminering mellom livssyn der det kristne favoriseres
på bekostning av de ikke-kristne. I høringsnotatet står det at "kristne grunnverdier" fortolkes "til å
inneholde to hovedelementer:  a) "Kristne  etiske normer som ærlighet, toleranse, rettferdighet,
tilgivelse og  lignende"  og b) "den kristne tro og lære" (vår uth.). For oss er disse etiske normene
sentrale buddhistiske verdier. At andre religioner også ønsker å gjøre de til sine verdier er vi
selvfølgelig bare glad for. Men det blir helt galt at disse allmenngyldige verdiene i denne
sammenhengen skal beskrives som spesifikt kristne normer. At barnehagen, ifølge høringsnotatet,
også skal gi alle barn en oppdragelse i samsvar med "den kristne tro og lære" er for oss fullstendig
uholdbart. I den grad barnehagen skal ha en forpliktelse i å hjelpe foreldrene med å oppdra barna i
samsvar med religiøse trosforestillinger og læresetninger må denne forpliktelsen gjelde likt i forhold
til alle foreldre, uansett hvilken religion eller livssyn de tilhører.

Vi foreslår derfor at annen setning i § 1 i ny barnehagelov tas ut og erstattes med en formulering
som denne:  "Barnehagen  skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med allmenne
grunnverdier i vårt samfunn." I ev.  "Barnehagen  skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i
samsvar med felles grunnverdier i kristendom, humanisme og andre religioner."

Når det gjelde § 2, fjerde ledd:  "Barnehagen  skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn,
sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn" kan vi ikke se at det er grunnlag for ikke å ta med religiøs
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bakgrunn.  At en at utelatt dette i lovforslaget i høringsnotatet er særlig overraskende, ettersom
regjeringen  i Ot.prp. 33 (2004-5) (diskrimineringsloven)  foreslår forbud mot diskriminering på
bakgrunn av religion.  Vi foreslår derfor at det i § 2, fjerde ledd skal fremgå at barnehagen også skal
ta hensyn til barnas religiøse bakgrunn,

Som nevnt ovenfor innebærer lovforslagets § 1 om en videreføring av den kristne
formålsparagrafen en religiøs monopolisering av det som skal være en felles verdiplattform for
barnehagen. I møte med økende pluralisme trenger vi en tydeliggjøring av en felles verdiplattform.
Vi beklager at utvalget som har utarbeidet høringsutkastet til ny barnehagelov, forskuslet den
mulighet det hadde til å komme med et utkast til en slik felles verdiplattform. Vi håper regjeringen vil
ta på alvor denne utfordringen og sørge for at de offentlige barnehagene ikke skal dra med seg inn i
fremtiden religionsprivilegier som tiden allerede har løpt fra.

Med vennlig hilsen

Egil Lothe

Forstander for Buddhistforbundet
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