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Vedrørende spørsmål om livssyn i diskrimineringsloven 
om etnisitet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til din henvendelse med 

spørsmål om livssyn i diskrimineringsloven. Du lurer på hva livssyn betyr i 

loven. 

 

I forarbeidene til diskrimineringsloven Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) side 90 

fremgår det at: 

 

«Departementet mener videre at religion og livssyn bør sidestilles som 

diskrimineringsgrunnlag, slik at også sekulære livssyn omfattes av 

diskrimineringsforbudet. Dette er i tråd med tolkningen av Grunnloven 

§ 2 og EMK artikkel 9 om religionsfrihet, hvor rettighetene tolkes vidt og 

omfatter enhver form for livssyn, både religiøse, ateistiske og 

agnostiske overbevisninger.» 

 

Det er lite praksis, både hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, og – 

nemnda, og hos domstolene, som kan si noe om hva som omfattes av begrepet 

livssyn. Slik vi forstår henvendelsen din til departementet, stiller du spørsmål 

ved om islam, og det å bære hijab, i det hele tatt kan anerkjennes som et livssyn, 

eller en religion. Vi forstår deg slik at du mener at islam, og det å bære hijab er 

et politisk idealistisk fundert uttrykk, som ikke har noe med livssyn, eller 

religion å gjøre. 
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Det er riktig at enkelte som bærer hijab, gjør det for å gi uttrykk for også et 

politisk standpunkt. At noen gjør det av politiske overbevisninger, er ikke nok til 

å si at hijab, og islam som sådan, ikke nyter et diskrimineringsvern på grunn av 

religion og livssyn. 

 

Islam er en av verdensreligionene og ombudet legger til grunn samme praksis 

som den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Når en person viser til at 

hun bruker hijab av religiøse grunner, har EMD lagt dette til grunn for sin 

videre behandling av saker om forbud mot bruk av hijab. Det er nettopp derfor 

EMD har kunnet behandle spørsmålet om forbud mot bruk av hijab i 

forskjellige situasjoner, som et spørsmål om mulig brudd på religionsvernet i 

den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). 

 

Ombudet håper at dette var svar på ditt spørsmål. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Elisabeth Lier Haugseth 

avdelingsleder 

        

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur 
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