
             
Diskrimineringsloven om etnisitet skal gjelde i hele landet 

men Finnmark er pr. i dag unntatt 
Her kan man diskriminere på grunn av etnisitet med velsignelse av norske 

myndigheter og andre som påberoper seg antirasistiske holdninger 
I Finnmark har de som ikke er tilsluttet et etnisk manntall - samemanntallet 

mistet sine demokratiske rettigheter 
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§ 3.Lovens stedlige virkeområde:Loven gjelder i hele landet, herunder på Svalbard og Jan 
Mayen. Loven gjelder også på faste og flyttbare installasjoner i virksomhet på norsk 
kontinentalsokkel, på norske skip og norske luftfartøyer. 
§ 4 Ufravikelighet 
Bestemmelsene i denne loven kan ikke fravikes ved avtale. 
§ 5 FNs rasediskrimineringskonvensjon 
De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle 
former for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov. 
Kapittel 2. Forbud mot diskriminering 
§ 6 Hovedregel om forbud mot diskriminering 
Diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Diskriminering på grunn 
av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på 
grunn av etnisitet. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller 
fremtidig etnisitet, religion eller livssyn. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av 
etnisitet, religion eller livssyn til en person som den som diskrimineres har tilknytning til. 
Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 
7 eller § 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som 
formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i 
tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte 
forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer 
på grunn av etnisitet, religion eller livssyn. 
§ 7 Lovlig forskjellsbehandling 
Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når: 
a) den har et saklig formål, 
b) den er nødvendig for å oppnå formålet og 
c) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende 
    forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. 
§ 8 Positiv særbehandling 
Positiv særbehandling på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er ikke i strid med forbudet i 
§ 6 dersom: 
a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål, 
b) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende  
    forskjellsbehandlingen er for den som stilles dårligere og 
c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.   


