
Ad høring om Kirkeordning for Den norske kirke 

- Høringsinnspill fra Nordkalottfolket 

 

Kvener, samer og nordmenn har levd side om side i nordområdene i flere hundre år. Mange steder 

var det knapt noen skille mellom de to folkegruppene, og folk giftet seg på tvers av kulturer, flere 

snakket både samisk, kvensk og norsk. I dag er det fastslått at kvener utgjør en egen folkegruppe, og 

kvensk er et eget språk. Den kvenske kulturen har ikke samme offisielle status som den samiske eller 

norske, og man sliter fortsatt med å bli "tatt på alvor" av myndighetene. Få personer snakker kvensk i 

dag, sjøl om mange har hatt det som hjemmespråk i barndommen. I offisiell sammenheng snakker 

man om at samer har urfolkstatus, mens kvener "bare" er en minoritet i Norge. Det gir forskjeller, og 

kan ha vært med å bidra til at den samiske kulturen nå er i en forsiktig fremgang, mens den kvenske 

kulturen sliter veldig.  

Nordkalottfolket ønsker ikke disse skillelinjene. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn hvor kvener, samer 

og nordmenn lever side om side. Et samfunn hvor støtten og tilretteleggingen som finnes for samisk 

kultur, også bør finnes for kvensk kultur. Vi ønsker at flere kvenske prosjekter utvikles og at kvensk 

representasjon økes i offentlige utvalg og organisasjoner, slik at man får ivaretatt den kvenske 

kulturen på en anstendig måte.  

Den Norske Kirke og Nord-Hålogaland  bispedømme, har etter vårt syn, et særlig ansvar for å løfte 

kvensk trosliv. Vi ser et behov for at det kvensk kirkeliv representeres på samme måte som det 

samiske i Den Norske Kirke. Kvensk kirkeliv har så langt vi kjenner til en plassering i kirken som 

utløser midler av betydning, eller som gir deltakelse og medvirkning i kirkens organer. 

 

Nordkalottfolket anser at for å trygge og befeste kvenene som en likeverdig del av Den norske kirke, 

bør den forestående nye kirkeordninga endres på to hovedpunkt: 

1. Den norske kirke omtaler kvener på lik linje med samer i sin nye kirkeordning 

2. Den norske kirke oppretter et eget Kvensk kirkeråd, og gir rådet en tilsvarende plassering som 

Samisk kirkeråd har i kirkas organisasjonskart. 
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