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Utenriksminister Børge Brende,
Vi vil med dette brevet be om at Utenriksdepartementet viderefører ordningen med å ha en
spesialutsending for minoriteter, også etter at den nåværende spesialutsendingen, Petter
Wille, slutter ved årsskiftet.

Vi mener at ordningen med en spesialutsending er viktig av flere grunner. Det sender et
viktig signal både internasjonalt og her hjemme om at Norge har fokus på den alvorlige
situasjonen livssynsminoriteter opplever i mange deler av verden. 76 % av verdens
befolkning lever i land med sterke eller meget sterke begrensninger på religions- og
livssynsfriheten. Dette er en rettighet, som står i et gjensidig avhengighets- og
balanseforhold til en rekke andre frihetsrettigheter.

Stortingsmelding 10 (2014-2015), Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og
middel i utenriks- og utviklingspolitikken, pekte på mange utfordringer på dette feltet. Vi
mener derfor at det vil sende feil signal, og være i strid med de forventninger
Stortingsmeldingen har skapt, å legge ned ordningen.

Vi mener at ordningen bør vitaliseres, og at en ny spesialutsending må få mulighet til å bruke
mesteparten av sin arbeidstid på dette arbeidet. Spesialutsendingen bør spille en viktig rolle

i å utvikle konkrete planer om hvordan man skal arbeide for å nå målene knyttet til religionsog livssynsfrihet, som er uttrykt i Stortingsmeldingen.

Spesialutsendingen har spilt en viktig rolle i å etablere møtested for livssynsgrupper og
menneskerettighetsorganisasjoner for å diskutere de utfordringene som religiøse- eller
livssynsgrupper står overfor. Vi ser frem til fortsatt å delta i slike møter, og å bidra som
diskusjonspartnere og å komme med konkrete innspill til departementet.

På denne bakgrunnen oppfordrer vi deg til å sikre at:
-

En ny spesialutsending for minoriteter oppnevnes med en arbeidsinstruks som gjør
det mulig for vedkommende å bruke mesteparten av sin arbeidstid til dette arbeidet;

-

Det bevilges midler slik at spesialutsendingen og utenriksdepartementet forøvrig kan
arbeide effektivt både i multilaterale, bilaterale og lokale sammenhenger;

-

Ansatte i utenrikstjenesten har kompetanse innenfor tros- og livssynsfrihet;

-

Det utvikles en handlingsplan for arbeidet for religions- og livssynsfrihet;

-

Fokus for minoritetsprosjektet utvides fra religiøse minoriteter til religions- og
livssynsfrihet generelt, som også inkluderer tilhengere av majoritetsreligioner som
opplever religions- og livssynsfrihetsbrudd. Prosjektet bør markere sterkere enn hittil
at det er basert på den individuelle retten til religions- og livssynsfrihet.
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