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Ungdommens kirkemøte 2013 har i år dialog som hovedtema. Vi ønsker at det skal være rom 

for samtale og debatt omkring religions-, tros- og livssynsspørsmål i det norske samfunnet og 

at unge mennesker skal delta aktivt i denne samtalen. 

Den diskusjonen og uro vi nå har fått i forbindelse med lansering av KRLE som nytt navn på 

faget er, slik UKM 2013 ser det, et tilbakesteg for religions- og livssynsdialog i det norske 

samfunnet. UKM 2013 mener RLE-faget slik det er i dag, er et viktig redskap for å gi barn og 

unge kunnskap om ulike religioner og livssyn og et språk til å kommunisere om disse temaene 

på. Vi vil understreke at en viktig måte å fremme forståelse og fred på, er gjennom kunnskap. 

Derfor er det viktig at vi i skolen har ett religions-, livssyns- og etikkfag som samler alle. 

UKM 2013 er grunnleggende positiv til at alle fortsatt skal lære viktige grunntrekk om 

kristendommen som religion på skolen slik det er i dagens RLE-fag, men vi ser ikke 

nødvendigheten av å endre navn på faget.  

UKM 2013 ønsker at man i stedet for å tvinge igjennom et symbolsk navneskifte, satser på å 

heve kompetansen hos lærere som underviser i faget og gjør det til et obligatorisk fag i 

lærerutdanningen. Siden RLE er et fag med stor relevans for unge menneskers liv i et 

flerkulturelt samfunn, er det viktig at de som formidler kunnskapen er kompetente på feltet.  

Vi vil fremheve at samfunnet er tjent med at alle mennesker har kunnskap om hverandres tro 

og livssyn, men at hvert enkelt trossamfunn må få støtte til og mulighet for å drive 

trosopplæring.  Kristendommen holdes ikke levende i det norske samfunnet ved å sette en K 

foran RLE, men ved at vi som kirke tar ansvar for å videreformidle tro og trospraksis til neste 

generasjon. 

 

  


