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Høring – tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold 2021/51683
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold takker for muligheten til å avgi
høringssvar på forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold.
FRI støtter forslaget om å endre tilskuddsordningens navn fra «Tilskudd til aktiviteter og drift
av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til å bedre levekår og livskvalitet blant
lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig
kjønnsutvikling» til «Forskrift om tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold».
FRI gjennomførte for fem år siden en lignende endring da organisasjonen skiftet navn og
undertittel, hvor målet var å finne enkle og dekkende begreper som rommet mangfoldet og
inkluderte flere enn det ekskluderte. Vår erfaring er at terminologien knyttet til identitet, kjønn
og seksualitet er i stadig utvikling, og at det er bedre å bruke store paraplybegreper som
kjønns- og seksualitetsmangfold framfor å ramse opp enkelte begreper. Dette harmonerer
også med språket i Regjeringens ferske handlingsplan mot diskriminering på grunn av
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024, hvor
kjønns- og seksualitetsmangfold er gjennomgående begrep.
FRI støtter derfor også på samme grunnlag at målgruppen defineres som «Personer som
bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og
kjønnskarakteristika» i §2 Målgruppe.
FRI er skeptisk til å ha oppmerksomhet og debatt i offentligheten som eksplisitt kriterium for
måloppnåelse under §3 Kriterier for måloppnåelse. FRI og flere av organisasjonene som
søker på tilskuddsordningen bidrar til og skal også bidra til oppmerksomhet og offentlig debatt,
men oppmerksomhet og debatt bør ikke være mål i seg selv. FRI vurderer heller
oppmerksomhet og offentlig debatt til å være virkemidler for å oppnå målet om
holdningsendringer, økt kunnskap og større åpenhet i samfunnet. Ofte vil sakens natur
avgjøre om det er hensiktsmessig med oppmerksomhet og offentlig debatt, eller om innsatsen
kommer til uttrykk på andre måter for å endre holdninger, øke kunnskap og få større åpenhet.
FRI ber derfor om at setningen “Følgende kriterier for måloppnåelse er sentrale med tanke på
å vurdere om målet er nådd:” under §3 Kriterier for måloppnåelse endres til “Følgende
kriterier for måloppnåelse kan være sentrale med tanke på å vurdere om målet er nådd”
dersom det ikke er ønskelig å fjerne punktet om oppmerksomhet og debatt i offentligheten
som kriterium for måloppnåelse.
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I forskriftens §4.1 Spesielt om driftstilskudd støtter FRI formuleringen “Organisasjoner som
får støtte til drift må være medlemsbaserte, av og for personer i målgruppen, og arbeide for
samfunnsmessig likestilling og deltakelse for organisasjonens medlemmer.” For FRI er det
viktig at organisasjoner som skal motta driftsstøtte er organisasjoner som representerer en
målgruppe og en medlemsmasse, og at organisasjonen styres etter demokratiske prinsipper.
FRI støtter derfor også kravet i §4.1 Spesielt om driftstilskudd om minst 50 medlemmer i
minst 5 fylker, og at antallet betalende medlemmer må kunne dokumenteres.
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