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Samfunnet kan regne med kirken  
 

En sterk lokalkirke er viktig for samfunnet. Å satse på kirke er god distriktspolitikk og god 
inkludering. Før pandemien var 100 000 frivillige tilknyttet Den norske kirkes 60 000 årlige 
gudstjenester, 14 000 konserter og et levende barne- og ungdomsarbeid. Den norske kirke 
er landets største aktør i sivilsamfunnet. Samfunnet kan regne med kirken. 

Den norske kirke har store forventninger til regjeringen. Hurdalsplattformen bygger videre 
på ambisjonen om et livssynsåpent samfunn og Den norske kirkes særlige stilling. Statsråd 
Toppe skapte engasjement på Kirkemøtet da hun bekreftet plattformens formulering om at 
Den norske kirke skal «være ei levande og inkluderande folkekyrkje med lokalt nærvær, 
presteteneste og trusopplæring i alle sokn og ein sterk og føreseieleg økonomi».  

Den norske kirkes samfunnsoppdrag er gjennomgripende. Ingen stat eller kommune kan 
skape et varmere samfunn alene. Trossamfunn bygger fellesskap som bidrar til å skape et 
robust velferdssamfunn nedenfra. Gjennom sitt omfattende omsorgsarbeid for mennesker i 
alle livsfaser og et våkent blikk for de marginaliserte i samfunnet er kirken en viktig 
samspillsaktør. Kirken ønsker samarbeid med offentlige myndigheter for å styrke psykisk 
helse og inkludering. Gjennom samskaping vil vi som kirke bidra til å redusere negative 
skadevirkninger fra koronapandemien.  

Daglig møter kirken mennesker over hele landet i sorg og krise. Samfunnet drar også nytte 
av å inkludere kirkens kompetanse i det statlige og kommunale beredskapsarbeidet. Det 
siste året har dette vært aktualisert gjennom flere tragiske hendelser i vårt land.  

Tro og trosutøvelse har et særlig vern i vårt samfunn. Myndighetene må ivareta dette i møte 
med ulike unntakssituasjoner. Kirken forventer at trosutøvelsens særlige stilling blir ivaretatt 
dersom det blir behov for nye smitteverntiltak. 

Kirken vil være en pådriver for at Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser, 
bærekraftsmålene og klimamålene. Vi legger til grunn at politiske myndigheter tar 
nødvendige grep for å ivareta skaperverket. Kirken ber jevnlig for visdom og mot til alle som 
har lederansvar blant oss. 

Samfunnet vårt er avhengig av verdier og tradisjoner som skaper trygghet og tilhørighet. 
Kirken vil utfordre etiske dilemmaer i møte med teknologiutvikling, klimarettferdighet og 
ufred. Vi vil følge statsråd Toppes utfordring til Kirkemøtet når hun sier at «Kyrkja er godt 
skodd til å sjå dei etiske dilemma i saker og tale klokt om vanskelege val. Betre skodd enn dei 
fleste institusjonar i samfunnet.» 
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