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- Økende problem
- Vi har sett en urovekkende økning i saker hvor folk blir diskriminert på bolig-markedet. Dette dreier
seg om mennesker med iransk og pakistansk bakgrunn.
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Det sier daglig leder Akhenaton de Leon i OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering). Han
tror problemet er langt mer utbredt enn hva som registrere av klager.
- Mot slutten av fjoråret fikk vi inn fem klager nesten samtidig. Dette var mennesker som ikke fikk
tilslag på boligkjøp, selv om de hadde de høyeste budene. Jeg tror dette bare er toppen av isfjellet, sier
de Leon.
Han har store vanskeligheter med å tro at folk vil tape penger, og ser ikke bort fra at det i enkelte tilfeller
dukker opp personer som er villige til å kompensere for tapet.
Smutthull.
- Ja, jeg tror dette skjer, og spesielt i borettslag. Vi snakker om et smutthull i loven, hvor etnisitet ikke
dekkes inn. Jeg mener det må være ulovlig for eiendomsselgere å forvalte og sette diskriminering i
system. Vi kan ikke ha det slik at folk kan sitte og sile hvem de ikke vil selge boligen sin til, ut fra
seksuell legning, etnisitet og hudfarge. Det er etisk og moralsk forkastelig. Dette er tross alt boliger som
legges ut for salg på det frie markedet, sier OMOD-lederen.
Forbrukerrådet har også registrert henvendelser fra folk som føler seg diskriminert som huskjøpere.
- Selger er suveren, og kan selv velge hvem han eller hun vil selge boligen til. Reglene gir dermed
mulighet til å diskriminere enkelte gruppe mennesker. Så lenge reglene er slik, er det lite man kan
gjøre, sier rådgiver Jarle Vinje i Forbrukerrådet.
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