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Høringsuttalelse fra Presteforeningen 

Holdningsskapende arbeid er viktig. Som utredningen påpeker er det utviklet gode opplegg 

og informasjonstiltak i andre sammenhenger, og viser til Veiviserprogrammet og 

Dialogpilotene. Presteforeningen støtter forslaget om å etablere program for opplæring og 

trening i bruk av ytringsfriheten i skoler etter modell av Veiviserprogrammet og 

Dialogpilotene (pkt. 6.8.2.1). 

En viktig forutsetning for ytringsfriheten er muligheten til å delta i den offentlige samtalen. 

Det er, slik kommisjonen påpeker, behov for å bedre vilkårene for ytringsfrihet for 

mennesker med funksjonsnedsettelser. Presteforeningen støtter kommisjonens forslag om å 

inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) i menneskerettighetsloven (pkt. 6.8.5). Presteforeningen støtter også kommisjonens 

overveielser om universell utforming av mediebransjens tjenester, bredere representasjon 

av mennesker med funksjonsnedsettelser i norske redaksjoner, og økt bevissthet om 

begrepsbruk ved omtale av mennesker med funksjonsnedsettelser. 

For å forebygge og motvirke diskriminering er det utviklet en rekke statlige handlingsplaner. 

Selv om det finnes handlingsplaner mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og 

religion, og mot antisemittisme, er ikke samene som urfolk og de øvrige nasjonale 

minoritetene eksplisitt omfattet av handlingsplanene. Ytringsfrihetskommisjonens omtale av 

Sannhets- og forsoningskommisjonen er mangelfull, da den kun fokuserer på granskningen 

av fornorskningspolitikk og urett overfor samer. Sannhets- og forsoningskommisjonen 

gransker også fornorskningspolitikken og uretten overfor kvener, norskfinner og skogfinner. 

Når ytringsfrihetskommisjonen med henvisning til Sannhets- og forsoningskommisjonen 

anbefaler at det utarbeides en handlingsplan mot diskriminering av samer, bør dette også 

omfatte kvener, norskfinner og skogfinner. Det er også gode grunner for å inkludere de 

øvrige nasjonale minoritetene, romer og romani/tatere i framtidige handlingsplaner. 

Presteforeningen støtter forslaget om å utarbeide en handlingsplan mot diskriminering av 

samer (pkt. 6.8.6), og vurdere om denne handlingsplanen også bør inkludere nasjonale 

minoriteter.  

I arbeid med aktive mottiltak mot hatefulle ytringer, vil Presteforeningen henlede 

oppmerksomheten på tros- og livssynssamfunn og religiøse organisasjoner som viktige 

holdningsskapere i samfunnet. Presteforeningen støtter forslaget om å støtte organisasjoner 

som jobber med aktive mottiltak mot hatefulle ytringer i sivilsamfunnet, også religiøse 

organisasjoner og dialogorganisasjoner, og styrke arbeidet mot utenforskap og ulikhet (pkt. 

10.7.3) 

Presteforeningen støtter forslaget om gjennomgang av eksisterende lovbestemmelser om 

taushetsplikt mv. (pkt. 11.8.4) 



Presteforeningen støtter også forslaget om å oppheve forbudet mot reklame for livssyn i 

fjernsyn (pkt. 12.6.14). I dagens mediesituasjon, hvor slik reklame bare er forbudt i lineært 

fjernsyn, mens det er tillatt i andre medier, anser Presteforeningen at det er lite som taler 

for å opprettholde et forbud mot slik reklame i fjernsyn. 
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