Avslo bud fra lesber
dn.no
Det å ha høyeste bud er ingen garanti for at man får kjøpe boligen. Det fikk et lesbisk par nylig erfare.

Beate Gangås
Foto: Politiet
Aftenposten skriver om et lesbisk par ikke fikk tilslaget på et hus, til tross for at paret bød 70.000 kroner over det nest høyeste budet.
Det lesbiske paret er ikke io tvil om at det var deres seksuelle legning som er årsaken til at de ikke fikk kjøpe huset.
- Selger sa det aldri rett ut, men fra det øyeblikket han fikk vite at det var snakk om to kvinner, endret han oppførsel totalt. I tillegg spurte han
med om jeg ikke hadde noen mann, forteller kvinnen.
Da kvinnene spurte megleren hvorfor de ikke fikk kjøpe huset, fikk de beskjed om at selgeren ønsket å selge til en barnefamilie. Det lesbiske
paret har selv barn, men det ble de aldri spurt om.
Selgeren benekter at seksuell legning var årsaken til at han ikke ville selge boligen til kvinnene.
Ønsket barnefamilie
- Jeg ønsket å selge til en barnefamilie, og var ikke klar over at paret hadde barn, sier husselgeren til Aftenposten.
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener det ikke skal være mulig å diskriminere mennesker i boligmarkedet.
- Lesbiske og homofile er bare delvis beskyttet mot diskriminering på boligmarkedet. Dette må det rettes opp i, sier Gangås.
Gjelder utlendinger også
Også utlendinger diskrimineres på boligmarkedet, sier Akhenaton de Leon, daglig leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering
(OMOD).
Vi har sett en urovekkende økning i saker hvor folk blir diskriminert på boligmarkedet. Dette dreier seg om mennesker med iransk og
pakistans bakgrunn.
Forbrukerrådet har også fått henvendelser om diskriminering.
- Selgeren er suveren, og kan selv velge hvem han eller hun vil selge boligen til. Reglene gir dermed mulighet til å diskriminere enkelte
grupper mennesker, sier rådgiver Jarle Vinje til Aftenposten.
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