Oslo, 7. juni 2019

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) takker for muligheten til å svare på dette
forslaget.
STL representerer 15 medlemsorganisasjoner som dekker hele bredden av tros- og
livssynssamfunn i Norge. Dette inkludert majoriteten, Den norske kirke, den minste minoriteten,
jødene og den beskjedne gruppen av norsk-sikher som dette forslaget angår spesielt. En del
muslimske kvinner og ca. 250 sikher berøres av en praksis i Norge som på generelt grunnlag
strider mot religionsfriheten spesifisert i EMK art. 8 og 9.
I anbefalingene fra The International Civil Aviation Organisation (ICAO), er det ikke noe krav at
ørene skal synes, kun at ansiktet kommer tydelig frem. Dette stemmer godt over ens med at ved
elektronisk ansiktsgjenkjenning er ikke ørene inkludert. I land med store grupper både muslimer
og sikher ivaretas sikkerheten uten at det avkreves synlige ører på passbildene. Så vidt vi har
kunnet bekrefte er det bare Norge og Frankrike som krever at ørene synes.
STL har siden 2014 da endringene i regelverket rundt krav til passbilder ble innført, påpekt at
sikhene med sin religiøse praksis rundt turbanbruk ville utsettes for unødig ulikebehandling.
STL ba om møter, sendte brev og inviterte til dialog om hvordan dette kunne løses, spesielt fordi
denne endringen ikke var sendt på høring i forkant. I samarbeid med sikh-samfunnet henvendte
vi oss til Oslo politikammer, Politidirektoratet og Justisdepartementet.
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Svarbrevene vi mottok ga ikke svar på problemstillingene som ble reist, men kom med andre, lite
begrunnede påstander og forklaringer, og viste bare videre til nye forskrifter under utarbeidelse.
Høringsforslaget som nå er sendt ut søker å videreføre en praksis som ikke tilfredsstiller
religionsfriheten, og som heller ikke begrunner nødvendigheten av å vise ører på passbilder av
sikkerhetsmessige grunner på en troverdig måte. Tvert imot er økt bruk av biometri langt sikrere
enn gjeldende praksis i Norge. Dette er også grundig belyst i Unge Sikhers høringssvar.
Unge Sikhers høringssvar utdyper ulike argumenter grundig og har konstruktive forslag til
løsninger som også gir trygg, rask og mer presis identifisering. Disse forslagene til løsninger
ivaretar også religionsfriheten i EMK.
STLs styre besluttet i sitt møte 22. mai 2019 å støtte sikhsamfunnets synspunkter og å svare på
departementets fremlagte forslag.

Med vennlig hilsen,
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/
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