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NOAS høringssvar – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
NOAS viser til departementets høringsnotat av 07.03.2019. Vi vil i dette høringssvaret begrense våre
kommentarer til spørsmålet om ansiktsfoto, jf. høringsnotatets punkt 3.2.6.
Gjeldende passforskrift krever i § 4 at begge ører må være synlige på passfoto. Det er som hovedregel
ikke anledning til å bære hodebekledning på passfoto, men unntak kan gjøres for de som av religiøse
grunner bruker hodeplagg. Kravet om synlige ører er imidlertid gjeldene også for disse personene.
Bestemmelsen har vakt mange reaksjoner fra personer som føler de ikke kan oppfylle kriteriene for
ansiktsfoto uten å gå på akkord med sin religionsutøvelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet
og Diskrimineringsnemnda mente bestemmelsen i seg selv utgjør en indirekte diskriminering, selv om
hensynet til sikkerhet innebærer at diskrimineringen må anses å ha et saklig formål.
NOAS mener hensynet til fri religionsutøvelse må tillegges betydelig vekt. Vi er naturligvis enig i at
sikkerhetshensyn er viktige, men når en bestemmelse kommer i konflikt med så mange menneskers
religionsutøvelse må alternativer utredes i størst mulig grad. Vi oppfordrer derfor til en grundig
vurdering av hvilken faktisk betydning kravet om synlige ører vil ha for kriminalitetsforebygging og
samfunnssikkerhet, særlig med tanke på om ny teknologi kan gjøre kravet om synlige ører overflødig,
samt at Norge er et av svært få land som har et slikt krav i sitt regelverk.
Dersom det ikke er mulig å vise til at synlige ører på alle passfoto vil ha betydelig og dokumenterbar
betydning for tungtveiende samfunnshensyn mener NOAS det ikke kan stilles et slikt krav overfor
personer som opplever dette som inngrep i sin religionsutøvelse.
NOAS takker for anledningen til å delta i høringsrunden, og vi er tilgjengelige for ytterligere
kommentarer om dette skulle være ønskelig.
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