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Resolusjon, Toleranse og dialog 
 

Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Matt 7, 12a 

Vi opplever at det er åpenhet og gjensidig respekt som skaper gode samtaler. Det stenger og gjør 

samtalen vanskelig når noen vil trykke sine meninger på andre. Derfor er åpen dialog nødvendig både 

i misjon og i møte mellom religioner og livssyn. Ungdomstinget 2013 ønsker å belyse tre ulike 

dialogarenaer: Dialog i møte med mennesker med en annen tro, i møte med ateister og ikke-

religiøse, og dialog i indrekristne sammenhenger.  

Aller først... 

Aller først vil vi poengtere at man trenger å være trygg på sin egen tro og identitet, for å møte andre 

med åpenhet.  Vi kan møte spørsmål  fra mennesker som ikke er kristne,  som kan være vanskelige. 

Vi trenger støtte i et fellesskap og undervisning i menigheten. Derfor oppfordrer vi:  

 Ungdomsrådet til å finne/utarbeide en enkel brosjyre for ungdom om hva kristen tro er, 

til bruk for ungdom. Her kan det stå forslag til svar på ofte stilte spørsmål. 

 Ungdomsarbeidene i menighetene til å jobbe for å skape inkluderende fellesskap, der 

ungdom kan få dele tro og tvil, og bli trygge på sin kristne identitet. Med en slik trygghet 

blir det lettere å møte andre med annen tro, eller andre som er ikke-troende. 

Dialog med annerledes-troende 

Vi lever i en globalisert verden, der vi stadig møter mennesker med en annen tro og en annen kultur. 

For å bygge gode fellesskap, og trygge samfunn, trenger vi å bli kjent med hverandre, og vi trenger å 

øves i toleranse og dialog. Derfor oppfordrer vi: 

 Menighetene til å arrangere temakvelder for ungdom med fokus på toleranse og dialog. 

Her kan de som har vært på Ungdomstinget være en ressurs.  

 Menighetene til å lage sosiale møteplasser for innvandrere og nordmenn, på tvers av 

religioner og livssyn. Det gir godt utgangspunkt for gode samtaler.  

 Ungdommer til å oppsøke arenaer der det naturlig oppstår uformell dialog (sport, 

fritidsaktiviteter ect) 

 Menighetene til å benytte seg av de ressursene som finnes. Vi foreslår bl. a. KIA, 

Stefanussalliansen, Kirkelig dialogsenter. 

 Ungdomsrådet (UR) til å jobbe videre med dette, og komme med konkrete forslag om å 

finne dialogarenaer, til menighetene. 

 Ungdomsrådet til å se på muligheten for en større interreligiøs 

happening/sammenkomst. 

I møte med ateister/ ikke-troende 

Også i møte med mennesker som ikke bekjenner seg til en bestemt religion, er det viktig å vise 

respekt. Men kristne ungdommer trenger også å møtes med respekt. Flere har en opplevelse av at de 
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blir møtt med fordommer når de forteller hva de tror på. Vi viser til avsnittet Først av alt og de 

utfordringene vi der har gitt til menighetene om å utruste sine ungdommer. Vi håper at hvis vi kan 

vise toleranse, så vil fordommer andre har mot kristne bli mindre, og vi kan få respekt tilbake. Og vi 

minner hverandre om hva Jesus sier. «Gjør mot andre, som du vil at andre skal gjøre mot deg». Hvis 

vi får til et godt dialogklima blir det lettere å fortelle om troen vår. 

Dialog mellom kristne 

Vi trenger gode fellesskap med andre kristne. Enkelte ganger er det vanskelig å ha en åpen dialog 

innad i menigheter. Det kan bli for mye fokus hva som er «den riktige måten» å være kristen på. Slike 

konflikter kan være veldig vanskelige, og lite oppbyggelige. Dette er sårende, og fører ikke til 

trygghet. Den toleransen vi viser utad, må vi også få til å vise innad.  

Også mellom kirkesamfunn er det viktig å få til gode samtaler. UR er allerede engasjert i økumenisk 

arbeid gjennom Norges Kristne Råd og Unges rådsmøte, og vi oppfordrer dem til å fortsette med 

dette! 

 

 

 


