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Hamar bispedømmes ungdomsting 2020

SAK 1: Debattklima - hvordan snakker vi om og til hverandre?

I løpet av de siste årene har klimaet i den offentlige 
debatten blitt stadig hardere. Terskelen for å snakke 
ned eller stygt om og til hverandre er blitt lavere. 

Kommentarfeltene inneholder flere stygge ord og folk er 
ofte blitt mer kreative når det kommer til stygge kallenavn 
på meningsmotstanderen sin. Hva gjør dette med oss? 

Vil det at vi hele tiden hører stygge og nedlatende 
påstander om våre medmennesker, bidra til en faktisk 
nedvurdering av andre mennesker? Hvordan påvirker det 
oss som mennesker og som kristne å høre at andre 
mennesker blir rangert etter utseende, etnisitet, 
seksualitet eller politiske standpunkt? Åpner den stadig 
hardere offentlige debatten for at vi i våre hverdager også snakker stygt om hverandre? Og går det 
i så fall an å motvirke? 

Da bispemøtet uttalte seg om abortsaken i februar 2019, sa de:” Det er på tide å skape et nytt 
samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til.” I den kristne tradisjonen står nestekjærlighet, respekt 
for mennesket og det at alle mennesker har lik verdi sterkt. – Er vi derfor som kristne forpliktet til å 
si ifra når debatten sporer av i hets, sjikane og personangrep? 

Denne saken skal også opp på ungdommens kirkemøte i 2020. Hamar bispedømmes 
ungdomsting sitt innspill blir derfor viktig å ha med seg til UKM.

Refleksjonsspørsmål:
1. Hva er det som skaper et dårlig debattklima?
2. Mange kan kjenne på redsel for å delta i debatten i frykt for å bli hetset. Hva kan vi gjøre for å 

motvirke dette?
3. Har du eksempler på at folk blir hetstet i debatter på grunn av sin religiøse overbevisning?
4. På hvilken måte kan hets og usaklige kommentarer true ytringsfriheten?
5. Har kristne en spesiell plikt til å si ifra når debatten sporer av i hets, sjikane og personangrep?
6. Hvordan kan kirka sette et godt eksempel for å skape gode debatter?
7. Hvordan kan man si ifra hvis noen oppfører seg ufint i en debatt?
8. Hvordan kan ungdomsdemokratiet i Den norske kirke medvirke til et godt debattklima?


