
Det er nå gått omtrent elleve måneder siden vi klaget på avslaget fra Statsforvalteren om å
bli registrert som livssyn.

Stadig har Barne- og familiedepartementet latt det gå over den tiden de har satt, og hver
gang har vi måttet purre for å få svar. I juli var det sjette gangen de brøt sin egen frist.
Vi har tidligere måttet purre gjentatte ganger (15. november 2021, 19. januar 2022,  24.
februar 2022, 5. april 2022, 8. juni 2022 og 11. juli.)
Vi har til og med måttet gå gjennom Sivilombudet i et forsøk på å få svar. Det ser ut til at
departementet ikke følger opp saken siden de til stadighet går over sine egne frister. Siste
svar kom nå, nesten en måned for sent, også denne gangen skriver de også
“Departementet tar sikte på å fatte vedtak i saken innen tre uker fra dags dato.”

Til avisen Vårt Land uttaler Barne- og familiedepartementet, via sin
kommunikasjonsrådgiver:
«Årsaken til saksbehandlingstiden her er kompleksiteten i de problemstillingene saken
reiser. Utover det kan vi p.t. ikke si noe mer om innholdet i departementets vurderinger.»

Det mener vi er et vagt, tåkete og unnvikende svar. Departementet har ikke klart å svare
verken oss eller media på hva som gjør akkurat Norsk Vegansamfunns søknad så kompleks,
eller vanskelig.
Det blir heller ikke bedre av at departementet har nektet innsyn i kommunikasjon som har
gått mellom departementet og Regjeringsadvokaten.
Siden NVS søkte om godkjenning er over 700 forskjellige tros- og livssynssamfunn godkjent.
De stadige utsettelsene og den tilbakeholdte kommunikasjonen med regjeringsadvokaten
skaper et bilde av at det letes aktivt etter en årsak til å avslå, istedenfor en rettferdig
saksbehandling.
Dersom saken kun hadde vært vanskelig kunne vi forstå en utsettelse på en måned, eller to.
Elleve måneder kombinert med den manglende konkretiseringen av hva som er vanskelig
med nettopp et vegansk livssyn i motsetning til de omtrent 800 andre som er godkjent gjør at
vi håper Diskrimineringsnemnda kan se på saken og forsikre oss og andre om at
departementet ikke diskriminerer Norsk Vegansamfunns nesten 800 livssynsmedlemmer.
Det er spesielt interessant å se departementets eventuelle begrunnelse opp mot for
eksempel  Øko-Etisk Forbund som er registrert og godkjent.
Departementet har ved mer enn én anledning unnlatt å svare på hva som gir veganisme
"spesiell høy vanskelighetsgrad".

I en forbindelse med den samme artikkelen i Vårt Land skriver avisen på Sosiale Media
(Facebook) at "«Barne- og familiedepartementet mener det er en kompleks sak å vurdere
hvorvidt Norsk vegansamfunn er et livssyn eller ei"

Dersom det virkelig er Barne- og familiedepartementet som mener at “Det er en kompleks
sak å vurdere hvorvidt Norsk vegansamfunn er et livssyn eller ei” er det oppsiktsvekkende.

Veganisme har blitt anerkjent som et livssyn av Likestillings- og diskrimineringsombudet
(LDO). Etter en gjennomgang av nasjonale og internasjonale rettskilder konkluderte
ombudet også med at veganisme omfattes av begrepet «livssyn».
I behandlingen av saken tok ombudet stilling til om veganisme må forstås som et livssyn,
eller kun som et kosthold. Etter gjennomgang av forarbeidene til diskrimineringsloven om



etnisitet, og uttalelser fra den Europeiske Menneskerettskommisjonen, kom ombudet til at
veganisme må forstås som et livssyn. Veganisme har dermed et diskrimineringsvern etter
diskrimineringsloven om etnisitet.
(https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/klagesaker-2016/religion/151117-diskriminert-pa-grunn-
av-livssyn/)
(https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/2015/141531-arbeidssoker-diskriminert-pa-grunn-av-liv
ssyn/)

Den europeiske menneskerettighetskommisjonen slo fast i W. v. Storbritannia og Nord-Irland
(18187/91), 10.2.1993, at veganisme kommer fullt inn under trosfrihetens beskyttelse i
artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Kommisjonen finner at den veganske overbevisningen med hensyn til animalske produkter
faller innenfor virkeområdet for artikkel 9 nr. 1 (artikkel 9-1) i konvensjonen. (The
Commission finds that the Vegan convictions with regard to animal products fall within the
scope of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention.)

Dersom Norsk Vegansamfunn blir behandlet annerledes, eller vurdert på en annen måte en
andre godkjente livssyn av  Barne- og Familiedepartementet, slik vi mener vi blir, er det
diskriminering og vi ber Diskrimineringsnemnda om å gjøre de vedtak de mener er
nødvendig for å korrigere departementet.


