
- ET PROBLEM: Likestillings- og
diskrimineringsombud Beate Gangås.
Foto: Ole C.H. Thomassen
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 Innenriks

Lesbiske ble nektet boligkjøp

DISKRIMINERING: Et lesbisk par hadde høyeste bud, men fikk likevel ikke leiligheten.
Illustrasjonsfoto: Torbjørn Grønning

Det lesbiske paret bød 70 000 kroner mer enn noen andre, men
fikk ikke kjøpe boligen.

LINN HANSSEN
Søndag 29.04.2007, 01:59

oppdatert 09:23

(Dagbladet.no): Det lesbiske paret bød 70 000 kroner mer enn noen andre, men fikk ikke
kjøpe boligen likevel.

- Det er selger som bestemmer. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, sier Norleif
Pedersen i DnB NOR Eiendom til Aftenposten.

- Et problem 
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener vernet mot diskriminering
er for svakt.

- Lesbiske og homofile er bare delvis beskyttet mot diskriminering på
boligmarkedet. Dette må det rettes opp i, sier Gangås til Aftenposten.

Hun bekrefter at ombudet får en rekke henvendelser om boligdiskriminering, og at det er
et problem at det ikke eksisterer et generelt diskrimineringsvern for alle grupper.

Gangås oppfordrer alle som opplever slik diskriminering til å ta kontakt med ombudet.

Spurte om mann
- Selger sa det aldri rett ut, men fra det øyeblikk han fikk vite at det var snakk om to kvinner, endret han oppførsel totalt. I tillegg
spurte han meg om jeg ikke hadde noen mann, forteller en av de to lesbiske kvinnene.

Da paret ba om en begrunnelse for at de ikke fikk leiligheten, fikk de beskjed om at mannen ville selge til en barnefamilie. Det
lesbiske paret har også barn, men de ble aldri spurt.

Selgeren nekter for at seksuell legning har noe med saken å gjøre.

- Lite å gjøre 
Også innvandrere opplever å bli diskriminert på boligmarkedet. 

Bergens Tidende skrev i januar at fire av ti meglere hadde opplevd at innvandrere ble diskriminert. 

Det er ofte naboen som legger press på selgeren.
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Oppdater, vis skjulte eller sorter:

db.no's vekting

Daglig leder Akhenaton de Leon i OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering) sier han har sett en urovekkende økning i
saker hvor folk blir diskriminert på boligmarkedet. 

Forbrukerrådet har også registrert henvendelser fra folk som føler seg diskriminert.

- Selger er suveren, og kan selv velge hvem han eller hun vil selge boligen til. Reglene gir dermed mulighet til å diskriminere enkelte
grupper mennesker. Så lenge reglene er slik, er det lite man kan gjøre, sier rådgiver Jarle Vinje i Forbrukerrådet til Aftenposten.   
 

Kommentarer (236)

Min eiendom
Skrevet av Ratata 29.04.2007 kl. 06:54

Min eiendom forbeholder jeg meg retten til å selge til den jeg ønsker mest å selge
den til. Dermed, hvis jeg er en innesluttet og rasistisk grinebiter, så selger jeg den
ikke til innvadrere, osv. Det er min rett, fordi det er min eiendom. Er jeg istedenfor
en innvandrer eller lesbiske, har jeg selvsagt også full rett til å la være å selge min
eiendom til folk jeg finner ut er rasistiske og innesluttede grinebitere.

Folk som er sure fordi de ikke fikk drømmeboligen finnes det over alt, så her
eksisterer det ingen diskriminering!

Svar på innlegg  Varsle

RE: Min eiendom
Skrevet av stalin 29.04.2007 kl. 07:23

Jeg jobber i en støtteavdelingen hos et av norges største meglerbyrå.

Der har samtlige meglere fått streng beskjed om å øyeblikkelig avslutte
selger/megler-forholdet dersom det viser seg at selger diskriminerer kjøper på
religion, hudfarge, seksualitet o.l.

Brudd på dette kan føre til avskjedigelse, så jeg tror nok det respekteres.

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: Min eiendom
Skrevet av Jan 29.04.2007 kl. 11:12

Skal butikker få lov til å nekte deg å kjøpe melk vis du har bruker briller..
Det er jo butikken som eier varen. Skjerp Dere-

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: RE: Min eiendom
Skrevet av jurist 29.04.2007 kl. 12:03

ØøH...NEI! Dummeste sammenligningen noensinne! En butikk,
likeledes som en resaurant eller pub er et offentlig sted og kan IKKE
utelukke mennesker etter fritt ønske eller vilje. Dette må i så tilfelle
skje gjennom en anmeldelse.

En privatperson som selger sin private eiendom kan, som allerede
nevnt ovenfor, fritt velge hvem den vil eller ikke vil selge til, og der
finnes absolutt ingen lovgivning som sier at dette skal oppfattes som
diskriminering!

Skjerpings...

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: RE: RE: Min eiendom

RE: RE: Min eiendom

RE: RE: Min eiendom

RE: RE: Min eiendom
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Hvorfor skal svindel være lov?
Skrevet av En gang til 29.04.2007 kl. 10:35

Selger skal IKKE ha lov til å på den ene siden bruke budgivere til å presse opp
prisen, for deretter å nekte dem når de vinner budrunden. Hvis selger skal
nekte noen å kjøpe, så må han gjøre det med en gang og ikke etter at
budrunden er over.

Å bruke bud man aldri kommer til å godta er faktisk ren svindel overfor alle
som er med i budrunden.

Du er for dum til å skjønne dette, men forhåpentligvis er de andre på dette
forumet litt mer intelligente.

Svar på innlegg  Varsle

Litt faglig påfyll til 'En gang til'
Skrevet av jurist 29.04.2007 kl. 12:13

- Å påstå at noen har vunnet budrunden på grunnlag av at man har det
høyeste bud når budrunden er over er det reneste sludder! Ingen har
vunnet budrunden før SELGER har gitt aksept til et bud!

- Selger får ikke vite hvem som har lagt inn hva slags bud før budrunden
er over! Og således kan heller ikke selger vite hvem han evt. vil avslå bud
ifra før budrunden er over.

- Burde holdt meg for god til å kommentere ditt siste punkt, men når du
går såpass hardt ut mot noe du overhodet ikke har peiling på blir man jo
litt fristet...dust...

Svar på innlegg  Varsle

RE: Litt faglig påfyll til 'En gang til'

RE: Hvorfor skal svindel være lov?

Sykt
Skrevet av Svett! 29.04.2007 kl. 09:04

Å være så opptatt av noe du skal "kvitte" deg med spør du meg!

Svar på innlegg  Varsle

RE: Min eiendom

ratata:

"den andres smak"

RE: Min eiendom

RE: Min eiendom

RE: Min eiendom

Svært få som

RE: Min eiendom

men herregud da...

RE: Min eiendom

På tide med skjerpings!
Skrevet av Sveinung 29.04.2007 kl. 07:25

Nå er dette gått alt for langt! Likestillingsombudet må ALDRI må muligheten til å
overprøve individets rett! Nye lover og regler, samt teknologisk utvikling innskrenker
stadig den private mann/kvinnes rett. MANGE som blir sure somnevnt i innlegget
over her, men det er da for svarte en privatsak hvem man vil selge
Huset/bilen/båten/hunden/katta/sykkeln/spisebordet til!

Svar på innlegg  Varsle

RE: På tide med skjerpings!

RE: RE: På tide med skjerpings!
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RE: RE: RE: På tide med
skjerpings!

Skrevet av AHS er en tulling 29.04.2007 kl. 10:31

Nå driter du deg ut.

Selger skal IKKE ha lov til å på den ene siden bruke budgivere til å
presse opp prisen, for deretter å nekte dem når de vinner
budrunden. Hvis selger skal nekte noen å kjøpe, så må han gjøre det
med en gang og ikke etter at budrunden er over.

Å bruke bud man aldri kommer til å godta er faktisk ren svindel
overfor alle som er med i budrunden.

Du er for dum til å skjønne dette, men forhåpentligvis er de andre
på dette forumet litt mer intelligente.

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: RE: RE: På tide med skjerpings!

Er svindel uinterresant for folk som deg?

RE: Er svindel uinterresant for folk som deg?

RE: RE: Er svindel uinterresant for folk som
deg?

RE: Er svindel uinterresant for folk som deg?

RE: RE: RE: RE: På tide med skjerpings!

RE: RE: RE: RE: På tide med skjerpings!

RE: På tide med skjerpings!

RE: På tide med skjerpings!

RE: På tide med skjerpings!

Smart?
Skrevet av Ørjan(sonvis) 29.04.2007 kl. 08:13

Sa han virkelig nei til kr 70.000,-?

Svar på innlegg  Varsle

RE: Smart?
Skrevet av Svett! 29.04.2007 kl. 09:01

Nei, vedkommende er åpenbart ikke særlig smart. Å si nei til 70 000 pga slik
"viss vass" er jo sykt. Det hadde utvilsomt vært lønsomt for vedkommende å
påkoste seg noen timer hos terapeut for å bli kvitt "fobien" sin!

Den som byr høyest bør få tilslaget - uansett!

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: Smart?

RE: RE: RE: Smart?

RE: Smart?

RE: RE: Smart?

RE: RE: Smart?

RE: RE: Smart?

RE: Smart?

who cares?
Skrevet av grrrrr(swibler) 29.04.2007 kl. 05:23

hvem bryr seg? tenk forsiden av db.no
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Tittel*

Kommentartekst*

Brukernavn:

NY BRUKER
Glemt passord?

Passord:

Logg inn

 LOGG INN

 

Svar på innlegg  Varsle

RE: who cares?
Skrevet av Samer 29.04.2007 kl. 06:14

Hvis din egen sønn eller datter gifter seg med en innvandrer, så vil du helt
sikkert bry deg. Synd at det finnes folk som på den ene siden skryter uhemmet
av at de er tolerante og siviliserte, mens de på den ande siden "innerst inne"
lever i en verden full av fordømmer.

Svar på innlegg  Varsle

Modig
Skrevet av Jan h 29.04.2007 kl. 08:59

Den virkelige skandalen her er det lille barnet som vokser opp med to modre. Et
barn trenger en far og en mor. Kult gjort av karen aa si nei til 70 000. Min helt.

Svar på innlegg  Varsle

RE: Modig
Skrevet av Svett! 29.04.2007 kl. 09:03

Ja jøss, for det er jo opp til enhver boligselger å gjennomføre en "politikk" som
strider mot sunn fornuft og heller få tvunget gjennom en
"steinalderholdning"....!

All makt til boligselgere - moralens nye voktere!

Svar på innlegg  Varsle

RE: RE: Modig

RE: RE: RE: Modig

RE: Modig

RE: RE: Modig

Den virkelige skandalen er folk som deg, Jan H.

RE: Modig

RE: Modig

RE: Modig

RE: Modig

RE: Modig

RE: Modig

Din kommentar

Innloggede brukere vises først

Registrer deg og logg inn for å få økt synlighet
i debattene. Vil du ikke logge inn, må du
bekrefte epostadressen din. Alle IP-adresser
blir logget.

Din kommentar



Ditt navn*

E-postadresse (Kun verifisering, ikke synlig)*

Lagre kommentar  Nullstill
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