DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd
Etterlyser norsk religionspolitikk
Mellomkirkelig råd vedtok på sitt møte 25.-26. februar følgende uttalelse som
konkluderer med en henstilling til regjeringen:

Mellomkirkelig råd ber om en utredning av norsk religionspolitikk
De siste ukers politiske famling og påfølgende turbulens om religionenes plass i
samfunnet aktualiserer behovet for en grundig og vidtfavnende utredning av politiske
spørsmål om tros- og livssynsforhold i Norge. På dette komplekse feltet er det mange
viktige spørsmål som krever en bedre politisk behandling. Det er dypt beklagelig at
enkelte politikere viser mangel på respekt for religionsfriheten på en slik måte at for
eksempel muslimer stigmatiseres.
Kirken har et kall til å verne om det gudgitte menneskeverdet som gjelder alle
mennesker. Som majoritetstrossamfunn har vi et ansvar for at minoritetene sikres gode
og rettferdige vilkår, slik at alle kan føle seg hjemme og leve sammen på en god måte i
et flerreligiøst Norge.
Norske myndigheter har viet forholdet til Den norske kirke mye oppmerksomhet.
Behovet er imidlertid stadig til stede for et bredere arbeid om hvordan man sikrer like
rettigheter og trosfrihet for alle mennesker i Norge. Dette ble etterlyst i Den norske
kirkes stat/kirke utvalg (Bakkevig-utvalget) og i det offentlige stat/kirke utvalget
(Gjønnes-utvalget), men har hittil ikke vært gjennomført.
Dette viktige feltet krever utredning med historisk og kulturell kompetanse, innsikt i
hvordan disse spørsmålene er behandlet i andre land, og godt politisk skjønn. Det er
nødvendig å utrede hvordan ulike, men legitime behov kan dekkes for at like rettigheter
skal bli ivaretatt. Utredningen må nyttiggjøre seg den kompetanse som finnes i de ulike
tros- og livssynssamfunnene og i fagmiljøer, og søke å legge opp til samlende politiske
løsninger. Menneskerettighetene med trosfrihetsprinsippet må ligge til grunn for en
framtidig politikk.
Mellomkirkelig råd ber derfor regjeringen starte arbeidet med en bred utredning av
norsk religions- og livssynspolitikk.

