Selger ikke til høyeste bud
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Vi må dessverre konstatere at diskriminering på boligmarkedet ut fra etnisk bakgrunn,
seksuell legning eller religion fortsatt er en realitet i Norge. Aftenposten kunne i går fortelle at
et lesbisk par bød 70.000 kroner over nest høyeste bud for et hus, men likevel ikke fikk
tilslaget. Paret mener at den mannlige selgeren endret oppførsel da han oppdaget at
budgiveren var to kvinner.
Da det lesbiske paret ba om en begrunnelse, fikk de til svar at selger ønsket å selge
boligen til en barnefamilie. Han hadde ikke tatt seg bryet med å finne ut om paret hadde
barn, noe de har. Derimot hadde selger spurt den ene kvinnen om hun ikke hadde en mann.
Saken blir enda mer urovekkende når daglig leder for Organisasjon mot Offentlig
Diskriminering (OMOD) sier at diskriminering på boligmarkedet er langt mer utbredt enn
mange tror. OMODs talsmann Akhenaton de Leon sier han har mistanke om at det dukker
opp personer som kompenserer tapet for selgeren. Også Forbrukerrådet har registrert klager
fra mennesker som opplever at de diskrimineres på boligmarkedet.
Det er trist at det fortsatt er slik at noen forsøker å stenge personer med en annen
hudfarge, eller en annen seksuell legning, ute fra et boligområde. Det vitner om trangsynthet,
og frykt for mennesker som ikke er nøyaktig som en selv. Verre er det at det krenker
menneskers rett til å leve et like fullverdig liv som andre. Retten til selv å velge hvor man vil
bo burde være nedfelt i lovverket.
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener det ikke burde være mulig å
diskriminere kjøpere på boligmarkedet. Det er et syn vi er enige i. I dag har selger den
suverene rett til selv å velge hvem som skal få tilslaget. Når denne rettigheten brukes til aktiv
diskriminering, bør man se på lovverket på ny.

Musikkpolitiet
Trondheim tingrett har avvist politiforbundets krav om at bandet Samvirkelaget skal nektes
å utgi og framføre raplåta «Stopp volden». Sangen handler om en navngitt politimann som
utøver vold i tjenesten. Politiforbundet vurderer å anke kjennelsen. Begrepet «musikkpoliti»
har endelig fått mening.

