Et ebrev til menighetene 30.9.2016

Menneskerettighetssøndagen 2016:

Retten til et liv uten vold

Informasjon om materiell til bruk på menneskerettighetssøndagen 2. søndag i advent
eller ved andre passende anledninger.
Kjære menighet,
«Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket,» bønnfaller den kjente salmen. Denne
oppfordringen blir ekstra sterk i møte med mennesker som har blitt utsatt for vold og
overgrep.
I forbindelse med FNs menneskerettighetsdag 10. desember, har mange menigheter tradisjon
for å markere menneskerettighetssøndagen 2. søndag i advent. I desember 2016 er det 20 år
siden ble Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep offisielt ble åpnet. Vold og
seksuelle overgrep er en global utfordring, og et brudd på menneskerettighetene. Tema for
menneskerettighetssøndagen 4. desember 2016 er derfor «Retten til et liv uten vold».
•

Her finner du aktuelt ressursmateriell til dette temaet

Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep, Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp. Vi håper menigheten
vil ta i bruk dette – enten på 2. søndag i advent eller ved andre passende anledninger. Vi viser
også til bibelstudiemateriell og ressurser til barne- og ungdomsarbeid i menigheten.
Én enkel måte å markere menneskerettighetssøndagen, er å ta i bruk følgende trostekst fra
Kirkelig Ressurssenter:
Jeg tror på en Gud som kommer menneskene i møte.
Jeg tror på en Gud som tåler å se, høre og vite.
Jeg tror på Jesus som ble utsatt for overgrep og svik.
Jeg tror på Jesus som gir oss del i sin seier over ondskapen og døden.
Jeg tror på Den Hellige Ånd som håper for oss når vi ikke håper selv.
Jeg tror på Den Hellige Ånd som frigjør oss til å handle og å hvile.
Vi tror at kirken trenger å høre vår stemme.
Vi tror at kirken vil kjempe mot urett.
(se flere liturgiske byggeklosser på bokmål og nynorsk i ressursmateriellet)

Menneskerettighetssøndagens tema «Retten til et liv uten vold», gir mulighet til å sette fokus
på et globalt problem som er minst like aktuelt her hjemme. Å gi temaet oppmerksomhet kan
hjelpe mennesker til å bryte ut av voldelige forhold, og til å fortelle om sine hemmeligholdte
erfaringer av vold og overgrep, kanskje for første gang.
Oslo, 30. september 2016

Takk for at dere er med!
Elisabeth Torp
Kirkelig Ressurssenter
Berit Hagen Agøy
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Knut Refsdal
Norges Kristne Råd
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