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Likestilling - Rettighetsfesting - Holdningsdannelse:
Hva bør myndighetene gjøre?


I hele Europa er befolkningene skeptisk til medborgere med utenlandsk bakgrunn, med utelukkelse og marginalisering som resultat.  Medmennesker med innvandrerbakgrunn oppfattes som fiender og som en trussel.  Det er flere grunner:
- Mange europeiske land har betraktet seg selv som emigrasjonsland, og ikke som immigrantnasjoner.  I Canada, New Zealand og USA, på den andre side,  er integrering av innvandrere og deres etterkommere del av den nasjonale identitet, og endel rutiner er derfor bedre.
I europeiske land oppfattes innvandring i tillegg som en trussel:
-Ulovlig innvandring viser at statenes faktiske suverenitet er begrenset. 
- Befolkningen oppfatter at ukontrollerte bølger av uønskede innvandrere får katastrofale økonomiske konsekvenser for mottakerland, blant annet i konkurranse om knappe arbeidsplasser 
- Europeiske land har omfattende velferdsordninger som er i krise: folketrygden og overføringsordninger er blitt for omfattende og kompliserte.  Mange innbyggere tror at innvandring er årsak til krisene, mens forklaringene ligger annet steds.
- Mange europeiske land, kanskje særlig de nordiske, har oppfattet seg som homogene samfunn med en "felles kultur".  Innvandrergrupper oppleves som en trussel mot de nasjonale verdiene, og med mindre vilje til å slutte opp om institusjonene. 
Resultatene av disse oppfatningene er diskriminering og konflikter med etniske minoriteter og flyktninger på arbeidsmarked, i utdanning, på boligmarked.  
Før kunne Norge forby jøder adgang til riket, og myndighetene har forbrutt seg mot samer, sigøynere, og de reisende like inn i vårt århundre, for å sikre integering og ensretting.  Vi synes heller ikke vi kan kaste ut medmennesker på grunn av deres pigment, og heller ikke, som foreslått i California, nekte utdanning og helsetjenester til barn av foreldre uten oppholdstillatelse.  Nå:Hvilke tiltak er påkrevet når innvandring og mennesker med innvandrerbakgrunn er i våre land 'for alltid'?
Utfordringen er hvordan vi skal forholde oss til kulturelle og etniske minoriteter i samsvar med verdiene om frihet, likhet, solidaritet -- med normer om alle menneskers individuelle rettigheter, toleranse, likeverd, og delansvar for hverandres ve og vel.  Hva slags likestilling bør være målsetting, hva slags rettigheter og holdningsdannelse bør inngå i strategier henimot et mer rettferdig samfunn bestående av medborgere med ulik kulturell og livssynsmessig bakgrunn?
Vi kan  ta utgangspunkt i en grunn-norm om alle menneskers likeverd.  Regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle, i den forstand at alles interesser må tas  hensyn til.  Alles interesser teller, og teller likt, i vurderingen av om samfunnet er rettferdig.  Ingen må ha tungtveiende innvendinger mot samfunnsordningene, til fordel for et alternativ der alle får det bedre.  La oss først starte med likestilling som mål, og ser dernest på rettigheter og holdningskampanjer som middel.
Likestilling
Likeverdig behandling krever ofte likestilling: like utgangspunkt, sjanselikhet, eller noen ganger like resultater.  Men vi verdsetter alternativer forskjellig,  yrkesvalg, politisk deltakelse, utdannelse  og boligstandard varierer oss imellom delvis fordi vi verdsetter disse mulighetene ulikt, og dels pga rasistisk diskriminering, avmakt og uvitenhet.  
  I et rettferdig samfunn må alles grunnbehov dekkes, og alle må sikres tilgang til forskjellige strategiske goder/ressurser slik at man kan fremme de mål man måtte ha, alene eller sammen med andre.
  Blant de viktige godene er rettigheter.
·	Rettigheter
Hvorfor er rettigheter viktig?  Og hvorfor er like rettigheter viktig?
Forskjeller i rettigheter kan skyldes diskriminering: slaveri, mangel på stemmerett for kvinner.  Og slike forskjeller kan fremme urett.  Ofte krever likeverd derfor like rettigheter, for å sikre grunnbehov og en forsvarlig fordeling av ressurser.
Men forbindelsene mellom lovregulering og virkningene for enkeltindivider er komplisert, og ofte utilsiktet; særlig for minoritetsmedlemmer.  Disse sammenhengene må avklares for å vurdere når rettigheter er viktige for å sikre likeverd. 
·	Rettigheter:  beslutningsmyndighet
Rettigheter er å forstå som en fordeling av beslutningsmyndighet eller av andre goder.  En slik institusjonell fordeling av myndighet eller goder må begrunnes i at de gir godt vern for individer mot standard farer, uten å utsette andre for like store farer.  Rettigheter er altså ikke ufeilbare, eller iboende i menneskenaturen.  
Vi må se nøye på hvordan rettighetsfesting fremmer individenes behov og interesser.

Sammenheng interesser -- rettigheter:
Noen ganger krever ikke likeverd like rettigheter: selv om vi har behov for goder, er det ikke alltid riktig å nedfelle en rett til dette.  Og noen ganger er ikke like rettigheter innenfor institusjonene nok: institusjonene må forandres for å respektere de forskjeller som finnes.  Noen eksempler:

Søndag som fridag
At søndag er fridag i våre land har historiske årsaker: Det har vært en kristen befolkning, og det kristne flertall har foretatt beslutninger som binder oss.  Strider slike kulturelle trekk med kravet alle har på likeverdig behandling uansett religion?   Andre religioner har helligdag annen ukedag, og dette skaper ulik konkurransesituasjon: ortodokse jøder kan bare holde sine butikker åpent fem dager i uken, mens gudfryktige kristne kan selge varer seks dager i uken.  Nå er det uklart at rettigheter kan løse slike konflikter, for gir man religiøse minoriteter tillatelse til å handle på søndager (som i England) kan resultatet likevel bli skjevt.  Dette er kanskje et område der ulikhet er uunngåelig.

·	Særlige rettigheter for innvandrere og flyktninger?
Noen ganger krever likeverd ulike rettigheter, fordi vi er forskjellige, og utsettes for ulike farer.   Skal innvandrergrupper ha slike spesielle rettigheter?  Er det forenelig med alles likeverd?  Ja, for noen ganger har medborgere med innvandrerbakgrunn de samme behov som andre, men behovene må møtes på spesielle måter.
®USIX¯Rasistisk motivert vold er et opplagt eksempel: hudpigmenter hos noen medborgere øker deres risiko for angrep.  For å sikre dem, er spesielle tiltak påkrevet..  Alle menneskers interesse av å kunne ferdes fritt trues på ekstra måter for medborgere med innvandrerbakgrunn. 
Flyktninger har ofte opplevd store fysiske og psykiske traumer, som krever ekstra behandling for å sikre at de kan fungere godt.

·	Minoriteter i homogen kultur
Nye grupper "fjernkulturelle" innvandrere  kommer til relativt homogene land, der kristendommen og dens kulturelle uttrykk preger alle samfunnsinstitusjoner.  For dem og deres etterkommere er det viktig å sikre mulighetene av å selv styre utviklingen av sin egen kultur -- som for oss alle.  Noen ganger trengs det spesielle rettigheter i forhold til 'majoritetskulturen', fordi institusjonene har tatt for gitt felles verdier og livssyn, selv om religionsfrihet er sikret.®IP¯

·	Religion i skolen
Hvordan sikre reell religionsfrihet?   Forholdet mellom kristendom og offentlig skole er under debatt i Storbritannia, Tyskland og Norge.  I Storbritannia tar muslimer noen steder nå barn ut av offentlig skole, fordi religionsundervisningen er for sterkt preget av kristendom.  Skal det henge krusifikser i tyske skoler?  Dette drøftes nå i forfatningsdomstolen.  Skal det offentlige finansiere muslimske privatskoler?  Dette er et hett og komplisert tema i England og Norge, der andre religiøse skoler finansieres av det offentlige, men der muslimske skoler får avslag.  I England er privat-finansierte muslimske skoler akseptert.  Det er vanskelig å se at denne forskjellsbehandlingen er forsvarlig, så lenge man sikrer at alle barn får undervisning i samsvar med læreplaner, og opplæres til medborgernormer, inkludert demokratiske rettigheter, ytringsfrihet, og grunnleggende likeverd mellom kjønn.  Det er uklart om dette kravet står på spill i spørsmålet om muslimske skoler, og det bør såfall gjelde både privat og offentlig finansierte skoler.
Muslimske jenter på offentlig skole i Frankrike ønsket å bære hodesjal (hijab), men deres ønske ble avvist fordi hijab brøt med forbudet mot religiøse symboler i skolen.  Imidlertid bærer mange katolske jenter små kors rundt halsen: er dette ikke religiøse symboler?  Eller spiller det symbolet en annen rolle for dem, enn hijab gjør for muslimske jenter?  Dette må avklares som ledd i å finne institusjonelle løsninger på dilemmaene.

Turban: Sikh-menn bruker turban, i konflikt med krav i England både om å bruke hjelm på motorsykkel (1972) og på arbeidsplasser (1989).  I England ble  disse konfliktene løst: motorsykkelkravet ble endret i 1976, siden turban sikret sjåføren i stor grad.  Reviderte krav til byggeplasser tillot bruk av turban, men arbeidstaker må bekoste ekstra utgifter ved skade.  Nye Europeiske reguleringer om arbeidsmiljøet har ikke tillatt turban, så her får vi en ny runde med diskusjoner.  Det som ofte trenges, er institusjonell kreativitet, for å unngå at viktige verdier kommer i konflikt.

·	Minoriteters rettigheter overfor egne medlemmer?
En ubegrenset toleranse, og fritak fra alminnelige krav kan gi grobunn for berettiget misnøye.  Minoriteter må ikke kunne kreve særbehandling i forhold til landets lover under henvisning til likeverd, samtidig som minoritetsmedlemmer underkues, uforenelig med likeverd.  Mulighetene for å tilkjenne minoriteter særlige rettigheter ut fra kulturelle forskjeller må ha grenser.  Respekt for kulturelt mangfold og behov for egne organisasjoner er ingen grunn til å tillate kulturelle uttrykk som bryter med individets grunnleggende rettigheter, f.eks. rett til å tre ut av religion, beskyttelse mot fysiske overgrep, kvinnemishandling eller begrensninger i kvinners adgang til skole.

·	Særtiltak?
Det er viktig å vurdere om andre særtiltak kan forsvares.  I Sverige har den innvandringspolitiske komite uttalt at man nå ikke ønsker å særbehandle innvandrere, positivt eller negativt, lenger enn noen få år.  I Norge går også debatten høyt om man trenger positive særtiltak, kvotering, eller krav om likerepresentasjon.

 Noen momenter er viktige dersom man skal satse på særrettigheter og særtiltak som sikter på å oppnå resultatlikhet:
·	Forklar hvorfor
- Myndighetene må gi klar, offentlig begrunnelse knyttet til likeverdig behandling av mennesker med spesielle behov.  

·	Fokus på uheldig livssituasjon
 Det er svært problematisk når andre medborgere har sammenlignbare livssituasjon.  Tiltak må sikre at andre i samme situasjon ikke blir diskriminert mot, f.eks. ved arbeidsmarkedstiltak eller bostøtte.  Tiltakene bør kanskje derfor i begrunnelse og virkninger treffe bredere enn bare innvandrergrupper.
·	Ha klare kriterier
 - Tiltakene må ha klare kriterier for å evaluere om de virker etter sin hensikt, og når de skal avsluttes.

Holdingskampanjer
I samfunn med økende rasisme og ubegrunnet fremmedfrykt er det viktig å formidle medborgerverdier: toleranse, respekt, medansvar.  Det er viktig å slå fast at skolen må fremme forståelse og respekt for noen normer og verdier.  Respekt for livssynsmangfoldet bygger ikke på verdirelativisme, og respekt for mangfold medfører at skolen bør tie om alle normer og verdier. 

·	Farer med holdningsskapende tiltak
Det er store farer forbundet med å bruke statsmakt til å prege livssyn og kulturelle detaljer, utover det som trengs for å sikre et stabilt samfunn. 

·	Hva?
·	Felles medborgernormer
Vi har alle behov for et felles normgrunnlag og krav til adferd, krav som må sikres og forventes av alle samfunnsmedlemmer.  Likeverd, respekt og ansvar for andre, respekt for demokrati, likestilling mellom kjønnene, ærlighet, og sannhet.  Disse verdiene og normene inngår i en rekke forskjellige livssyn. 
Respekt for hverandres livssyn er nødvendig for at vi alle skal kunne leve meningsfylte liv.  Både offentlige og private skoler må derfor sikre at demokratiets og toleransens normgrunnlag formidles. I de europeiske land, kanskje særlig de nordiske, krever dette kunnskap om samfunnet omkring oss, og om viktige kulturelle referanserammer.  I Norden idag bør alle derfor kjenne til kristne høytider og deler av den nasjonale historie, slik de preger dagens kultur og institusjoner.  For sin egen del bør ingen bli voksne uten kunnskap om kristendommen.  Men altså ikke fordi det bare er kristendommen som kan begrunne disse medborgernormene.

·	Mot rasistisk vold
Hva som trengs er ennå uklart, og i forandring.  Det er således uklart om vi må forby rasistiske ytringer, og hva som vil skje når slike ytringer forbys.  
Holdninger må forandres ikke bare om befolkningens syn på medborgere med innvandrerbakgrunn, og deres syn på disse landene, men befolkningens oppfatning om sine egne land: om hvordan våre land bør forandres for å behandle mangfoldet av livssyn og kulturer forsvarlig.

I befolkningen må vi formidle satsing mot rasistisk vold.  Det er også viktig å få fram det normative grunnlaget for innvandrer-politikk: likeverd, ikke at vi er like.  Vi må formidle at endringer og kriser i velferdsstaten ikke skyldes innvandrere: problemene vil vi få uansett, dels fordi politikerne ikke forutså de demografiske forhold vi nå får. 
·	Om innvandring og flyktninger
Vi må formidle at mange innvandrere selv ikke ankom våre land av egen fri vilje: de hoppet ikke, men ble dyttet.  Spesielt for oppfatninger av flyktinger kan dette være viktig, fordi mange i Norden selv kan sette seg inn i en slik situasjon: mange i Norge kjenner til norske som flyktet til Sverige under krigen; den danske innsatsen for jøder under krigen er godt kjent.
Vi må formidle at spesielle tiltak skyldes ekstra diskriminering, både voldelig og skjult i arbeids- og boligmarkedet.
Vi bør ofte fokusere på barns oppvekstvilkår, for vi har sterke oppfatninger om verdien av å sikre likeverdige utgangspunkt for alle, om nødvendig gjennom særtiltak som kompenserer ulikt startgrunnlag.  


·	For hvem?
Hvem bør holdingsskapende tiltak rettes mot?  Befolkningen generelt må selvfølgelig nås, både med tiltak om toleranse, og med informasjon om at rasistisk vold forekommer.  Det vil være viktig å nå den voksne befolkningen, for eksempel den offentlige virksomhet som er blind for kulturelt mangfold, og styrke det arbeidet som allerede skjer på profesjonshøyskoler og i videreopplæring.

·	Hvordan?
Holdninger formidles ikke bare gjennom plakater på bussen og annonser i avisen.  Vi må vite mer om hvem som er normkilder og autoritetspersoner som mennesker lytter på: lærere og barnehagepersonell, politikere, mediefigurer.
Det vil være svært viktig med minoriteter i slike synlige stillinger.  Stimuleringstiltak? 
 Læring fra gode erfaringer? 
Debatt i frivillige organisasjoner?


