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Høringssvar :  forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings-og
diskrimineringsombudet og Likestillings-og diskrimineringsnemnda samt
endringer i påtaleinstruksern kap.5

Kontaktuvalget mellom innvandrere og myndighetene har mottatt i brev av 14.06. 2005 fra BFD
ovennevnte utkast til forskrift til høring.

Kontaktutvalget ser at de innkomne høringssvarene fra ulike høringsinstanser som for eksempel
Likestillingssenteret, Antirasistisk senter og Senter mot etnisk diskriminering tar opp på en god
måte en rekke av de problemstillinger Kontaktutvalget har vært opptatt av i denne saken, og vil
derfor ikke gjennomgå hele høringsdokumentet her.

Kontaktutvalgets kommentar til forskriftens  §§  2 og 3:

I flere høringsrunder i forbindelse med utforming av diskrimineringsloven og
diskrimineringsombudsloven, har Kontaktutvalget vært særlig opptatt av hvordan ofre av etnisk
og religiøs diskriminering skal få et adekvat desentralisert, lavterskel rettshjelpstilbud i
diskrimineringssaker. Etnisk og religiøs diskriminering forekommer over hele landet, og rammer
særlig individer som har en svak tilknytting til rettsapparatet. For den som er offer for
diskriminering, vil terskelen for å henvende seg til ombudet både være geografisk betinget, og
betinget av liten tidligere erfaring med rettssystemet.

Ombudet, som rettsinstans, vil naturligvis aldri kunne tilby rettshjelp til en person som vil være
part i en sak som behandles av ombudet, eller av en annen rettsinstans.

I departementets kommentarer til forskriftsteksten § 2 Veiledningsplikt, og § 3 Henvendelse til
ombudet, legger man opp til at ombudet skal bl.a. kunne gi råd og bistand vedr. anmeldelse av
rasistiske overgrep, søknad om fri sakførsel, eller hvordan å få tatt opp en oppsigelsessak etter
arbeidsmiljølovens system. Intensjonen her er etter KIMs mening bra, men savner at det går fram
av selve forskriftsteksten.

KIM er et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg bestående av 39 medlemmer fra innvandrerorganisasjoner,
forvaltningen og politiske partier. Kontaktutvalgets 16 innvandrerrepresentanter utgjør Innvandrerforumet. Når
Kontaktutvalget avgir høringsuttalelser, er det Innvandrerforumet som uttaler seg. Representanter for
forvaltningen og politiske partier i Kontaktutvalget deltar i diskusjonen i høringssaker men ikke i
realitetsbehandling av høringssvaret
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Etter KIMs mening er det et stort behov for et desentralisert, lavterskeltilbud om rettshjelp blant
personer som utsettes for ulovlig diskriminering. Selv om diskrimineringsombudets
veiledningstilbud vil avhjelpe noe, vil ikke veiledning og rådgivning fjerne behovet for rettshjelp.
Etter KIMs syn er lovhåndhevingens tilgjengelighet for ofre en helt sentral problemstilling i
virkefeltet til likestillings- og diskrimineringsombudet, både når det gjelder ombudets evne til å
håndtere enkeltsaker, og når det gjelder oppbygging av et reelt rettsvern mot diskriminering.

KIM mener at både lovens tilgjengelighet til ofre og oppgaven med å frembringe et
tilfredsstillende rettshjelpstilbud bør gå eksplisitt fram i forskriften.

Med vennlig hilsen
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Rita Kumar
Utvalgsleder Saksansvarlig:
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Rådgiver
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