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1 Innledning
Hva er diakoni?
Den norske kirke definerer diakoni slik:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Plan for diakoni i Den norske kirke peker på de mange mulighetene for håp, liv og utvikling som
ligger i den diakonale tjenesten. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er et
grunnleggende utgangspunkt. Visjonen for diakonien i Den norske kirke er «Guds kjærlighet til alle
mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste». Diakonien har et særlig ansvar
der få eller ingen bryr seg. Urettferdighet, utenforskap, lidelse og ondskap må aldri få overskygge
vissheten om Guds godhet og kjærlighet. Vi er alle invitert til å være med på det godes side.
Hovedformålet med diakoniplanen er at den skal være retningsgivende for den diakonale
tenkningen og utformingen av diakonien i Den norske kirke. Den er en rammeplan som gir
menighetene hjelp til å utarbeide lokale diakoniplaner. Denne planen er en revidert versjon av
planen som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007 (KM 06/07).
Se-bedømme-handle er en mye brukt metode i diakonalt arbeid, særlig internasjonalt. Se handler om
å analysere samfunnet vi er en del av og de tiltakene som gjøres med aktuelle utfordringer.
Bedømme er en fase hvor vi vurderer kartleggingen ut fra kristen tro og teologi, samt de ressursene
vi har. Ut fra dette gjør vi våre valg og prioritereringer. Deretter setter vi i verk handlinger, før vi etter
hvert evaluerer og gjentar prosessen med å se, bedømme og handle. Disposisjonen for denne planen
er lagt opp ut fra denne arbeidsmetoden.
Ansvar i menigheten ligger hos menighetsrådet og eventuelt diakoniutvalget, ansatte og frivillige, har
alle et ansvar for at kirken fungerer som en tjenende kirke. I menigheter med ansatt diakon, leder
diakonen det diakonale arbeidet. Med ansatt diakon utvikles diakonien gjerne mer, for eksempel i
samarbeid med ulike aktører utenfor menigheten. «Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag
og må gjennomsyre hele kirkens liv», sa Kirkemøtet da Diakoniplanen ble vedtatt i 2007. Økt diakonal
kompetanse hos både ansatte og frivillige er derfor et mål.
De diakonale organisasjonene og institusjonene er en del av kirkens diakoni. De utøver et viktig og
spesialisert diakonalt arbeid og utgjør en stor ressurs i folkekirken. Samarbeid gir mange muligheter.
Selv om denne planen i hovedsak retter seg mot diakonal virksomhet i lokalmenigheten, er det et
ønske at også institusjonene og organisasjonene vil finne mye av interesse i planen og at gjensidig
samarbeid kan styrkes.
Kirkenes Verdensråd, Det Lutherske Verdensforbund og FN er blant flere sentrale inspirasjonskilder
til kirkens diakonale arbeid. «Ingen skal utelates» er det sentrale prinsippet i FNs bærekraftsmål fram
mot 2030. Prinsippet fanger opp essensen i alt diakonalt arbeid.
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2 Troen som grunnleggende drivkraft for kirkens
diakoni
Ord og handling
Utsagnet om at diakoni er «evangeliet i handling» viser til selve kjernen i kristentroen, nemlig
budskapet om Jesus Kristus. Gjennom det han sa og gjorde, brakte Jesus frelse og nytt liv til verden.
For kirken blir troen den grunnleggende drivkraften og begrunnelsen for diakonien. Bibelens budskap
er frigjørende og på den måten motiverer det til diakonale handlinger. Diakonale handlinger forstås
som et uttrykk for Guds omsorg og gode vilje for hele skaperverket, og framfor alt for mennesker
som «strever og har tungt å bære» (Matteus 11,28). Kirkens forståelse av diakoni er inspirert av den
bibelske tradisjonen. Fortellingene som illustrerer det dobbelte kjærlighetsbudet om å «elske nesten
som seg selv», er eksempler til inspirasjon. Sitatet finner vi i Lukas 10,25-37 i teksten om den
barmhjertige samaritan. I Matteus kapittel 25, vers 31-46 sier Jesus: «Det dere gjorde mot en av mine
minste, gjorde dere mot meg.» Det samme gjelder utsagnene om felleskapet Jesus innbød til,
felleskap som motiverer til inkluderende praksis og gjensidig omsorg.
Et viktig oppdrag
Ordet «diakoni» er hentet fra gresk, det språket som Det nye testamentet først ble skrevet på. Ofte
er det oversatt med «tjeneste», men opprinnelig betyr ordet «et viktig oppdrag». Oppdragsgiveren er
Jesus Kristus og det gir oppdraget mening og innhold. Paulus forstår «diakoni» som: «en hellig
tjeneste Kristus har kalt ham til.» Samtidig finner diakonien sitt forbilde i Jesu tjeneste, han som kom
«ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene» (Markus 10,45). Jesu helhetlige tjeneste, hans nærvær i
menneskers hverdag med omsorg for syke og utstøtte, hans myndige forsvar av den enkeltes
verdighet og rett til å tilhøre fellesskapet, vil alltid motivere til etterfølgelse. Det gjelder både
menigheten som fellesskap og den enkeltes liv som kristen. Når Den norske kirke forstår seg selv som
en tjenende kirke, omfatter dette både nestekjærlighet, bygging av inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonien er et kjennetegn på og en integrert del av
oppdraget å være i kirke i verden.
Både omsorg og protest
Slik mennesker i møtet med Jesus fikk bekreftet sitt menneskeverd, skal også diakonien kjempe for
likeverd, solidaritet og rettferdighet og den skal avsløre og stå imot holdninger som tillater
fordommer og marginalisering. Dette kan framstilles som diakoniens profetiske oppdrag. Det krever
en kritisk og modig diakoni som våger å stille seg på de svake og utsattes side på samme måte som
profetene i Det gamle testamente tok de fattige og undertryktes parti. Dette gjorde de ofte i oppgjør
med religiøse og politiske myndigheter. Også i vår tid kan det være nødvendig at diakonien inntar en
advokat-rolle i forsvaret av mennesker som er fratatt sine rettigheter. Og det kan være aktuelt både
innad i kirken og i det offentlige rom, både lokalt og globalt.
Skapt i Guds bilde
Det kristne menneskesynet har utgangspunkt i at vi er skapt i Guds bilde. På den ene side innebærer
det en anerkjennelse av ethvert menneskes verdighet, med unike gaver og evner. På den annen side
rommer det en bekreftelse av relasjonene vi er en del av – relasjonen til oss selv, hverandre, jorda og
Gud. Vi er til i kraft av hverandre og kalt til gode fellesskap. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv
eller for seg selv. Vi er skapt til å tjene hverandre og til å ha omsorg for hverandre og forvalte jorda til
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felles beste. Skaperen bekrefter vårt menneskeverd ved å holde oss fast i disse relasjonene og
forpliktelsene de innebærer.
Diakonien har som mål å bekrefte dette menneskesynet: at vi er både unike og relasjonelle vesener,
kalt til å være medmennesker, medborgere og medvandrere – i gjensidig omsorg og til gjensidig
velsignelse for hverandre.
I en tid der hele skaperverket er truet av menneskers framferd er kirken tydelig på at det diakonale
oppdraget også gjelder relasjonene til våre medmennesker og til medskapninger, og at vi skal bruke
våre gaver og evner i forvalteroppdraget for hele jorden: Vi skal dyrke og passe Edens hage (1.
Mosebok 2,15).
Gud som skaper, forsoner og livgiver
Forståelsen av diakoni som kall og tjeneste er knyttet til flere teologiske motiver, utover det som
Det nye testamente beskriver som diakoni. I første rekke gjelder dette troen på Den treenige Gud.
I perspektivet fra troens første artikkel om Gud som skaper blir diakonien inspirert av Guds omsorg
for alt som er skapt og oppdraget å være gode forvaltere av den verden vi er en del av. Evnen til å
gjøre det gode er en mulighet som er nedlagt i alle mennesker (Romerne 2,14). Det motiverer
kirkens diakoni til engasjement for å fremme menneskeverd, rettferd og fred, og bidra til vern om
skaperverket.
I perspektivet av troens andre artikkel utfordres diakonien av fortellingene om Jesus: han virket i det
offentlige rom, i folks hverdag, der helbredet han syke og viste omsorg. Troen på Jesus Kristus vitner
om Guds nådige nærvær midt iblant oss og reiser oss opp til disippelskap og tjeneste for Gud og vår
neste. Hos det mennesket som tror på Kristus, vil troen alltid være virksom i kjærlighet (Galaterne
5,6). I dåpen får vi del i Kristus og blir en del av den verdensvide kirke. Alle døpte er kalt til å
virkeliggjøre medmenneskelig omsorg i sine liv. Som Kristus elsker oss, skal vi elske hverandre og
utøve omsorg for hverandre.
Den tredje trosartikkelen peker også i samme retning: Når disiplene på pinsedag mottok Den hellige
ånd, ble de myndiggjort til å gå ut fra stengte rom og i ord og handling vitne om Guds storverk. Troen
på Den hellige ånd oppmuntrer kirken og enkeltmennesker til å ha tillit til Guds kraft – som reiser opp
og utruster til tjeneste, som gir løfte om håp og framtid, og som åpner vei til forvandling, forsoning
og fred.
Kirke i dagens samfunn
Troen på den treenige Gud bidrar til at diakonien holder fast på sammenhengen mellom å være del
av et trosfellesskap og kallet til tjeneste i verden. Dette gjelder den enkelte kristnes kall, gjerne
framstilt som den alminnelige diakoni, oppgaven vi alle har som gode og ansvarlige medborgere.
Samtidig gjelder det kirkens kall i verden. Diakonien er en grunntone i utfoldelsen av oppdraget å
være kirke i dagens samfunn.
Rollen som folkekirke gir Den norske kirke et særlig ansvar som samfunnsaktør; gjennom ord og
handling ønsker kirken å fremme solidarisk engasjement og bidra til gode ordninger i det offentlige
rom.
Allmenn diakoni som utøves i menigheter og spesialisert diakoni som utøves på institusjoner og
organisasjoner, er begge synlige uttrykk for kirkens tro og kall i verden. De representerer ulike måter
å organisere diakonien på og bekrefter mangfoldet av handlingsmuligheter, i engasjement for å
virkeliggjøre de verdiene og målene diakonien søker å fremme.
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I vår tid er det særlig viktig å bekrefte båndene mellom menighets- og institusjonsdiakoni. Det vil
styrke kraften i det diakonale engasjement, samtidig vil det tydeliggjøre kirkens rolle som
samfunnsaktør og bidra til gode fellesskapsordninger.
Rettferd og fred
Diakoniens egenart, uansett uttrykksform, er å være tros- og rettighetsbasert. Troen forblir en
grunnleggende drivkraft i alt det diakonien søker å virkeliggjøre, som motivasjon, som visjon, som
verdigrunnlag og som tolkningsramme. På samme måte søker diakonien å virkeliggjøre den bibelske
visjonen om rettferd og fred, i erkjennelsen av at menneskets verdighet bare kan ivaretas når gode
og rettferdige ordninger i samfunnet sikrer lik adgang til fellesgoder og beskytter mot urett.
Diakonien søker derfor å bekrefte behovet vi alle har for å være hele mennesker i alle relasjoner vi er
satt i, og samtidig bidra til å bygge gode og inkluderende fellesskap.

3 Se
Samfunnstrekk som særlig utfordrer en diakonal kirke
Kirken er en del av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor er diakonien alltid i en
samfunnsmessig kontekst. Det første leddet i metoden «se-bedømme-handle» dreier seg om å se,
det vil si å foreta en analyse. Når kirken ser, er det med utgangspunkt i troen på Gud som ser og som
bryr seg om alle mennesker og alt det skapte. Når kirken handler, er det med utgangspunkt i troen
på Gud som gjenoppretter. Gud har nedfelt i alle mennesker en allmenn etisk impuls som aktiveres
når relasjoner brytes, livet trues og mennesker ekskluderes. En verden i endring utfordrer kirken til
kontinuerlig å se behovene slik de defineres av menneskene som eier dem.
Norge er en rik nasjon i en verden preget av fattigdom. Vi er i en særstilling basert på vår tilgang til og
foredling av fossilt brensel kombinert med forvaltningen av oljeformuen og vår sosiale
fordelingspolitikk. Dette påvirker vårt blikk på verden og hvordan vi forstår vår samtid.
Klima
Klimakrisen er akutt ifølge FNs klimapanel. Konsekvensene blir tydeligere og skaper frykt og
usikkerhet hos mange, mens omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk går sakte. Samtidig
svekkes det biologiske mangfoldet svært raskt. Urfolk og andre som lever nært naturen merker disse
endringene for natur og miljø først og sterkest, men endringene berører oss alle. Folk i fattigdom
rammes alltid hardest.
Økt ulikhet
Rike land betaler en urimelig lav pris for mat og klær på bekostning av mennesker, dyr og natur.
Markedskrefter og fordelingspolitikk opprettholder en struktur hvor profitt, komfort og luksusvarer
forbeholdes de få i stedet for fordeling av basisvarer til de mange.
I Norge har vi tradisjonelt hatt relativt stor likhet mellom sosiale grupper, men det er tegn som tyder
på at ulikheten øker. Ulikhet kan forårsake sosial konflikt og utfordre tilliten mellom grupper i
samfunnet. Dersom Norges fremtidige økonomiske vekst ikke følges av effektive
omfordelingsmekanismer, vil vi i fremtiden se økt fattigdom, utenforskap og svekket sosial tillit.
Migrasjon
Det har aldri vært flere mennesker på flukt fra krig, konflikter og klimaendringer enn nå. Mangel på
arbeid har ført til økt mobilitet verden over. Press på menneskerettighetene, økt fremmedfrykt,
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polarisering, ekstremisme og rasisme skjer parallelt med endrede migrasjonsmønstre internasjonalt,
også i Norge. Nye politiske partier er på fremmarsj i kjølvannet av en økende nasjonalisme.
Arbeidsliv
Hardere økonomiske tider i Europa og et internasjonalt arbeidsliv i endring merkes i Norge. I jakten
på en lønn å leve av har kontinuerlig mobilitet blitt en forutsetning for mange europeeres
livsgrunnlag. Slik migrasjon fører med seg nye sosiale utfordringer. Det vokser fram et uformelt
arbeidsmarked preget av gråsoner. Når arbeidsforholdet opphører eller arbeidstakeren trenger sosial
bistand eller helsehjelp, faller de utenfor velferdsstaten. I tillegg mangler de effektivt rettsvern når de
rammes av utnytting eller annen arbeidsrelatert kriminalitet.
Fattigdom
Det er en åpenbar sammenheng mellom arbeidsliv og fattigdom. I Norge vokser stadig flere barn opp
i familier med vedvarende lav inntekt. Inntektssituasjon påvirker barnas psykososiale helse, blant
annet ved at disse barna i mindre grad deltar i sosiale aktiviteter. Barna har en større risiko for selv å
bli fattige som voksne. Barnefattigdom kan derfor føre til eksklusjon og utenforskap hele livet.
Utenforskap
Utenforskap preger også et økende antall ungdom som opplever maktesløshet i møte med livet.
Mange dropper ut av skolen og taper i arbeidslivet. For noen fører dette til et liv i varig uførhet.
Forbrukerkulturens fokus på ytre vellykkethet skaper sårbarhet hos folk i alle aldre. Jakten på
bekreftelse og anerkjennelse fører til mobbing, særlig i sosiale medier. Mobbing forsterker
opplevelsen av utenforskap, og det rammer særlig mennesker med nedsatt funksjonsevne,
minoriteter og urfolk.
Utenforskap fører til flere selvmord. Hvert år dør det ti ganger flere mennesker av selvmord enn i
trafikkulykker. Tilhørighet gir folk trygghet og identitet. For mange er fellesskap og samhandling på
nett viktig, men det kan også skape overfladiskhet og større avstand. Mange opplever at hverdagen
tappes for anledninger til å møtes ansikt til ansikt.
Ensomhet og digitalisering
Undersøkelser viser at et økende antall mennesker sier de føler seg ensomme og ikke har en fortrolig
venn. Ensomhet medfører også en helserisiko som reduserer levealder. For psykisk langtidssyke
mennesker som trenger hjelp og oppfølging over lengre tid kan tidsbegrensningen i
behandlingstilbudene være problematisk.
Den eldre generasjonen kan være særlig sårbar i et stadig mer teknologisk og digitalisert samfunn, og
samtidig åpner ny teknologi for flere kontaktformer via telefon og internett, anonym krisetjeneste
døgnet rundt og velferdsteknologi.
Stadig færre arbeidstakere vil i framtiden ta seg av et økende antall mennesker som er utenfor
arbeidslivet. Andelen vil forbli høy og er noe av årsaken til myndighetenes satsning på
folkehelsearbeid.
Religion og livsynsmangfold
Økt religiøst mangfold i Norge skaper både muligheter og utfordringer. Økt økumenisk samarbeid er
en positiv ressurs samtidig som det utfordrer det enkelte kirkesamfunn til bevissthet rundt sin
egenart.
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Religiøst motivert trakassering og terror har skapt et nødvendig fokus på religiøse
radikaliseringsmekanismer i Norge. Kirken har erfaring og kompetanse til å møte mennesker som
beveger seg mellom sunn og usunn religionsutøvelse.
På tvers av religionene utvikles nye dialogmuligheter som vektlegger gjensidig respekt for hverandres
ståsteder. I møte med andres tro kalles kristne til tydelighet på egen tro. I denne rammen utfordres
kirken i arbeidet med å fremme livsynsåpenhet og toleranse.

4 Bedømme
Å tolke samfunnstrekk i lys av troen
Å bedømme betyr å tolke det man har sett ut fra kristen identitet og kristen tro. Samspillet mellom
samfunnsanalyse og teologisk refleksjon gir en viktig tverrfaglig tilnærming for kirkens diakoni.
Samfunnsanalysen hjelper oss med å få fram fakta. Når vi bedømmer, tolker vi hvordan vi kan møte
utfordringene vi har sett, ut fra Guds ord og troen på Gud som skaper, forsoner og livgiver. Vi tror at
Gud har skapt oss i sitt bilde og kalt oss til gode fellesskap. Hva betyr det i vårt møte med jaget etter
vellykkethet som sliter mennesker ut? Hvordan bidrar vi, med kristen tro og identitet, som en støtte
for livsmestring og myndiggjøring? Når vi bedømmer, gjør vi også en selvkritisk vurdering av egne
fellesskap og diakonale tiltak. Gode spørsmål kan være:
- Hvordan kan det vi ser og analyserer utfordre oss til tiltak som bidrar til å oppfylle
menighetens diakonale oppdrag?
- Hva slags diakonal innsats kan være et relevant svar? Er det, med en profetisk stemme, å ta
til orde mot urettferdighet? Eller er det med gode, lokale omsorgstiltak?
Den grunnleggende teologiske refleksjonen finnes under diakoniplanens kapittel to. Nedenfor
beskrives andre viktige sider ved den kristne identiteten som det er naturlig å trekke inn i arbeidet
med å bedømme.

Diakonal strategiutvikling
Viktige spor
Gjennom hele kirkens historie har diakonien vært tegn på håp og forandring i en verden full av
konflikter. Det er nok å nevne apartheid i Sør-Afrika og flyktningkrisen i de senere år, som eksempler.
Kirken har ikke løst problemene, men diakonal tenkning og handling har betydd noe for samfunnets
håndtering av slike utfordringer.
Gudstjenesteforankring
Det er en målsetting at det i våre gudstjenester forkynnes om diakonale utfordringer og om
menighetens diakonale ansvar. Slik bygges sammenhengen mellom tro og handling. Diakonien må
gjennomsyre gudstjenesten og alt som skjer rundt den.
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Kirkelige handlinger
I dagliglivet møter kirken mennesket der de er, enten de er sørgende eller feirer store familiedager.
Den diakonale verdien av kirkens møter med mennesker som døper sine barn, konfirmeres eller
gifter seg i kirken, må ikke undervurderes. De kirkelig ansatte har et viktig ansvar her.
Diakonien som kontaktflate
Diakoni er handlende og gir rom for et mangfold av tjenester. Gjennom uken viser kirken en synlig
interesse for enkeltmenneskets liv og engasjement for den verden vi lever i. Det skjer når frivillige og
kirkelige ansatte legger til rette for små og store diakonale arrangementer og møteplasser, og har
hverdagssamtaler om livets utfordringer og muligheter. Gjennom trosopplæringstilbudene og
konfirmasjonstiden kan barn og unge møte en kirke som bryr seg.

Frivilligheten som utgangspunkt
I kirken utøves en stor innsats gjennom frivillig tjeneste. Mange lever sitt liv i trofast tjeneste med
troen som drivkraft. Diakonien er i sentrum av menighetens frivillighet. Dette betyr ikke at all frivillig
innsats i kirken skal skje på det diakonale feltet, men frivilligheten er kirkens store mulighet til å sette
troens armer og bein i bevegelse. Lønnet arbeidskraft er avgjørende for å sikre stabilitet og faglig
kvalitet. Dette er særlig viktig i en tid når frivilligheten endrer seg fra trofast tjeneste til mer
kortvarige og definerte kontrakter.
I menigheten er den samlede erfaringen stor. Alle kan noe og dette må gis verdi ved at hvert
menneske myndiggjøres. Det skjer gjennom medvirkning i utviklingen av tjenesteoppgavene. Kallet til
tjeneste må konkretiseres og tilpasses individuelt.
- For noen handler dette om å bruke sin yrkeskompetanse ulønnet på fritiden eller i
pensjonistlivet.
- For andre handler det om å bli rekruttert til tjenesteoppgaver man kan vokse inn i
gjennom opplæring og veiledning.
- Noen oppgaver skal først og fremst gi den frivillige en opplevelse av mestring og
meningsfull hverdag.
- En vesentlig del av menighetslemmenes diakonale innsats skjer uten at det er organisert
innenfor den formelle menighetsstrukturen. Aktiviteten springer ut av enkeltpersoners
eller gruppers frie initiativ. Denne delen av diakonien må verdsettes og gis sin naturlige
plass i menighetens diakonale liv.

Ressurser i kirken og i diakonale organisasjoner
Verdier og mennesker
Kirkens viktigste ressurs ligger i troen, i verdiene og i menneskesynet som tjenesten tuftes på. Med
frivilligheten som ryggrad har kirken mye å spille på i utformingen av en aktiv diakoni.
Spesialkompetanse
Diakonen er ved sin vigsling gitt ansvaret å lede menighetens diakonale arbeid. Med sin
fagkompetanse er diakonen rustet til å medvirke til et godt tverrfaglig samarbeid og skape rom for en
mangfoldig frivillighet.
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Ansvarsområder
- Menighetsrådet har ansvar for at diakonien innarbeides og utvikles i soknet. (Kirkeloven § 9). I
menigheter med eget diakoniutvalg, har dette en viktig rolle. Utvalget oppnevnes av
menighetsrådet.
- Menighetens ansatte er alle sentrale i menighetens diakoni og den samlede kompetanse vil gi
diakonien både bredde og dybde. Tverrfaglig samarbeid er derfor nødvendig.
- Fellesrådet har som regel arbeidsgiveransvar og forvalter dermed de ansatte som en viktig ressurs
innenfor diakonal virksomhet. Gjennom sitt ansvar for overordnede mål og planer, har fellesrådet
også fokus på kirkens diakoni. (Kirkeloven § 14)
- Bispedømmerådet har ansvar for at diakonien innarbeides i menighetene i samsvar med de
nasjonale strategiene. Bispedømmerådet fordeler midler til stillinger i diakoni.
- Kirkerådet og Kirkemøtet forbereder og beslutter strategier for det diakonale arbeidet på nasjonalt
nivå.
- De diakonale institusjonene har en særlig kompetanse på sine felt og kan bidra på ulike måter.

Samhandling og særpreg
Kirken i det offentlige rom
Hele verden angår Gud. Spørsmålet blir derfor ikke om kirken skal engasjere seg i det offentlige rom,
men på hvilken måte. Kirkens deltagelse i det offentlige rom gjelder både uttalelser og deltakelse i
debatter, diakonale institusjoner og organisasjoners arbeid og menighetens aktive rolle i
lokalsamfunnet. Diakoniens særpreg er solidaritet og myndiggjøring, tålmodighet og utholdenhet.
Samhandling og samskaping
I mange spørsmål kan ulike miljøer sammen få til mye mer enn hver for seg. På det diakonale
området står kirken svært ofte sammen med mange andre som ønsker det samme.
Det er viktig å identifisere aktuelle samarbeidspartnere, slik at ikke ulike miljøer utfører dobbeltarbeid
der de sammen kunne fått til dobbelt så mye.
Det offentlige velferdstilbudet finnes i ulike former overalt i Norge. Diakonien kan med fordel være
offensiv i samhandling og samskaping med offentlige instanser og organer. Ideell innsats er
nødvendig for å sikre god velferd i de kommende tiår. God kontakt med NAV på lokalplanet vil kunne
gi økt kvalitet i omsorgen når offentlige ressurser kobles med ideell frivillighet.
Næringslivssamarbeid
På samme måte bør kirkens diakoni søke kontakt med det lokale næringsliv. Dette handler ikke bare
om å be om finansiell støtte til kirkens diakoni. Erfarings- og kompetanseutveksling kan gi nye idéer
og kraft i diakoniutviklingen. Gode felles tiltak kan oppstå til alles beste, for eksempel ved diakoni på
kjøpesenteret.
Diakonale miljøer og institusjoner
I mange menigheter finnes andre diakonale miljøer og institusjoner. Flere av disse kan med fordel
knyttes sterkere sammen i god samhandling og arbeidsfordeling. En helhetlig diakoni krever en
planlegging der diakonale organisasjoner samtaler med kirken både sentralt og på lokalplanet.
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Alle gode krefter
Noen ganger er det viktig at kirken setter seg i førersetet på veien mot gode måloppnåelser. Andre
ganger er det andre miljøer som har den største kompetansen og energien til å oppnå det man
ønsker. Da er det naturlig at kirken slutter seg til og stiller seg skulder ved skulder med andre som vil
det samme, uavhengig av livssynsmessig eller politisk ståsted.

5 Handle
Å handle er det tredje leddet i metoden «se-bedømme-handle». Det betyr at man setter ut i
handling det man har sett og bedømt, og så prioritert. Hver handling evalueres. I evalueringen
reflekterer man over handlingen, noe som kan gjøre at man viderefører, utvikler eller avslutter noe
for å gi rom for nye praksiser. På den måten blir prosessen «se-bedømme-handle» sirkulær.

Lokal planlegging
Når man skal bevege seg fra en overordnet samfunnsanalyse og teologiske momenter til en lokal
plan, kan følgende spørsmål være en hjelp til å «se – bedømme - handle» lokalt.
1) Hvor er de diakonale utfordringene?
Hvor er nøden? Hvordan kan vi omsette nestekjærligheten i konkret omsorg, helst sammen med de
det gjelder? Hvem er utestengt fra fellesskap med andre? Hvor finnes det urettferdighet vi kan gjøre
noe med? Hvordan kan vi medvirke til en bærekraftig utvikling? Hvilke globale utfordringer kan vi
gjøre noe med lokalt?
2) Hvor er ressursene?
Hvor finnes engasjementet? Hvem har tid? Hva ligger det til rette for? Hvem kan vi samarbeide med?
Hvordan rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere?
3) Hvordan skal vi prioritere?
Hva er kirkens oppgave? Hvilke oppgaver kaller særlig på den kirkelige diakoni? Hvor har vi et særlig
ansvar, hvor blir lite eller ingenting gjort? Hva kan gjøres på lokalplan, og hva har kirkens ledelse
ansvar for? Hva er diakonale organisasjoners oppgave, hva er andres oppgave? Hva gjør vi sammen?
Å bruke tid på å reflektere over disse spørsmålene i menighetsråd, diakoniutvalg og staber gir hjelp til
å prioritere det viktigste og utvikle et arbeid i takt med samfunnets behov og menighetens ressurser.
Målet er at de diakonale handlingene når dit behovet er størst.

Den lokale planens struktur
Målgrupper
Diakonien omfatter både barn, unge, voksne og eldre. De ulike målgruppene må være i planens
fokus. Noen ganger handler det om ulike livsfaser, andre ganger om ulike livssituasjoner. Dermed kan
det være aktuelt å dele inn noe etter alder, men like gjerne etter andre typer hensyn som hvilke
typer utfordringer, eller hva slags fellesskap enkeltmennesker har behov for.
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Nivåer
Samtidig handler også dette om ulike nivåer. Noe arbeid må innrettes mot enkeltindividet. Det
kan handle om å bli sett av en nabo, og det kan handle om kanalisering til miljøer med
spesialkompetanse innenfor det området den aktuelle enkeltpersonen trenger hjelp med.
Andre ganger er det viktig å bryte individualiseringer i en mer kollektiv tilnærming. Man kan styrkes
ved å møte mennesker som er i gjenkjennbare livssituasjoner, som for eksempel i sorggrupper.
Diakonien må også ha et samfunnsperspektiv – lokalt, nasjonalt og globalt.
En diakoniplan må være opptatt av lokalsamfunnet, de utfordringer og handlingsrom som finnes - og
de allianser kirkens diakoni bør være en del av for å styrke lokalsamfunnet. Kirken har et sentralt
fokus på menneskeverd, likeverd og bærekraftig utvikling. Kontinuerlig menneskerettighetsarbeid
har som mål å virkeliggjøring disse verdiene. Det samme har arbeid for religiøst og kulturelt mangfold
eller engasjement for urfolks rettigheter, for å nevne noen områder spesielt.
Lokal handling må utfordres av global bevissthet. Enhver menighet må se lenger enn sine egne
grenser. Mange diakonale utfordringer er grenseoverskridende og direkte forbundet med globale
prosesser, som problemstillinger knyttet til klima, migrasjon/flyktninger, urfolk og fattigdom.
Organisering av en lokal plan
Hver menighet må sørge for å ha engasjement på alle de fire områdene nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Hvor i planen det er skrevet ned, er
underordnet. Et tiltak kan ofte ha elementer av alle de fire virksomhetsområdene.

Nestekjærlighet
Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med
nestekjærlighet og barmhjertighet. Fra fødselen av er livet vårt avhengig av andres omsorg.
Nestekjærlighet handler om menneskets grunnleggende behov, både for å kunne bli ivaretatt og for å
ivareta andre. Mennesker skal ikke defineres ensidig som mottaker eller giver fordi alle mennesker i
løpet av livet både trenger hjelp og kan gi hjelp. Den nestekjærlige omsorgen er å møte den andre
med en visshet om at «det kunne vært meg».
Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Det
handler både om møter med naboen eller den fremmede på bussen og om hvordan man som ansatt
møter pasienten i en spesialisert institusjon. Hvordan kan vi møte hverandre slik at den andres
verdighet blir bekreftet? Hvordan se og anerkjenne hverandre ut fra en visshet om at vi alle er
likestilte overfor Gud?
Behovet for omsorg kan oppstå i alle livsfaser og i utallige livssituasjoner. En viktig oppgave diakonien
har, er å koble behovet med ressursene. Ofte er mulighetene der man minst venter det. Å bidra til
livsmestring er et sentralt anliggende, både i trosopplæringen og i alt diakonalt arbeid. Andre
sentrale dimensjoner er å bygge tillitsfulle relasjoner, styrke håp og myndiggjøre mennesker.

Ulike arbeidsformer
Nestekjærlighet kommer til uttrykk gjennom holdninger og handlinger. Den utfolder seg i
mellommenneskelige møter i hverdagen, i frivillig tjeneste og i de ansattes daglige virke. Tiltakene
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kan være rettet mot enkeltmennesker og miljøer, det kan skje i grupper og ha nedslagsfelt både i
menigheten og i lokalsamfunnet.
Ofte vil den nestekjærlige omsorgen utveksles fra individ til individ. Andre ganger er det mer
hensiktsmessig å møtes i gruppe og ikke bare arbeide individuelt med utfordringene. Som menighet
er det viktig at man løfter blikket til lokalsamfunnsnivå for se hvilke utfordringer som finnes der når
det gjelder behov for nestekjærlig omsorg. Det kan på sin side føre til arbeid for inkluderende
fellesskap og kamp for rettferdighet.
Nestekjærlighet er feltet for de diakonale institusjonene og organisasjonene samtidig som de utfører
sitt arbeid også som vern om skaperverket og i kamp for rettferdighet.
Nestekjærlig omsorg handler også om å se behov som befinner seg utenfor landets grenser som
berører oss som nasjon og kirke. Det globale er blitt lokalt. Her ligger det utfordringer til oss, både
som enkeltmennesker, som menighet og institusjon. Samarbeid med misjonsorganisasjonene,
Kirkens Nødhjelp og andre kristne og humanitære organisasjoner er aktuelt under dette punktet.
En annen viktig arbeidsform er å legge til rette for stillhet og bare det å være. I en hverdag fylt av
stimuli og krav til prestasjon er det nødvendig for mennesker å få hvile, være i stillhet uten krav,
puste ut. Det er heller ikke alltid mulig å endre vanskelige livssituasjoner. Av og til er det diakoniens
oppgave å være til stede, hjelpe et menneske å leve med sin smerte, selv tåle den andres lidelse og
gå et stykke vei sammen med den andre.

Eksempler på tiltak
I kapittel tre i diakoniplanen pekes det på mange samfunnstrekk som kaller på konkret nestekjærlig
handling. Tradisjonelle diakonale tiltak som besøkstjeneste, avlastningstiltak for pårørende,
følgetjenester til lege, butikk og arrangementer er fortsatt aktuelt. Leksehjelp, vennekontakt for
flyktninger og migranter og ulike former for måltidsfellesskap er gode tiltak.
Kampanjer kan være en god arbeidsform. De kan brukes både internt i menigheten og utad i
lokalsamfunnet med tema om å se sin neste, samt å våge å handle. En stadig påminnelse om alles
ansvar for å handle når vår neste trenger støtte, bidrar til å skape et varmere samfunn.
Medvandrer
En sentral side ved kirkens nestekjærlige omsorg er å være medvandrer ved sorg og livskriser og yte
profesjonell samtalehjelp og sjelesorg. Forbønn, både i det fortrolige rommet og i gudstjenesten kan
styrkes og fornyes. Rekruttering av frivillige fra menigheten som kan gjøre tjeneste i Kirkens SOS gir
en nyttig kompetansebygging også i menigheten.
Samarbeid med institusjoner
Diakonale institusjoner med tiltak innen helse/sykehus, selvmordsproblematikk, rus, kriminalitet,
barnevern er alle uttrykk for kristen nestekjærlighet. Frivillig tjeneste innenfor deres arbeidsfelt, kan
være et aktuelt samarbeidsområde.

Inkluderende fellesskap
Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og til å ta imot. De har plass til mangfoldet og sørger
for at ingen faller utenfor. Opplevelsen av tilhørighet gir styrke i livets mange faser. Grunnleggende i
kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og å knytte
nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Diakonale fellesskap henter
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overskudd fra mangfoldet av mennesker og ulike livserfaringer og er en motvekt mot et
sorteringssamfunn som dyrker fram enkeltindivider. Det handler om å åpne opp og gi like rettigheter.
Dette understrekes av oppfordringen i FNs bærekraftsmål om at alle skal med.
Den diakonale holdningen i møte med andre må bevisstgjøres og trenes opp. Det kan være krevende
å møtes når man har ulik personlighet, ulik kultur eller ulik funksjonsevne. Alle som er med i et
inkluderende fellesskap må søke å møte hverandre med respekt og åpenhet.
Ulike arbeidsformer
Menighetens kartlegging vil omfatte enkeltpersoner, grupper og samfunnsinstitusjoner. Man må
både se på behovene og på ressursene hos de det gjelder. Hvordan kan de selv være med å
formulere behov og ønsker og utvikle eventuelle tiltak? Globale spørsmål vil også angå våre lokale
fellesskap. Kanskje kan menigheten lære av andre kulturer om inkluderende fellesskap.
Arbeidsformen kan være både oppsøkende og gjestfri. Diakonale tiltak kan utføres både av ansatte
og frivillige, og det er et mål at de ulike fellesskapene i menigheten er inkluderende. Videre er det en
oppgave for menigheten å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet.
Gode spørsmål i en planleggingsfase kan være:
- Hvem mangler fellesskap, hvem faller utenfor i vårt lokalmiljø? Er eksisterende fellesskap åpne og
inkluderende? Blir mennesker eller grupper stående isolert på grunn av fysiske funksjonshemminger
eller psykiske lidelser? Skaper etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell legning, alder, utviklingshemming,
språk eller sosial posisjon, økonomi og klær avstand? Hva med mennesker som lever på institusjon,
er de isolert fra lokalmiljøet? Mennesker med tvil, i opposisjon eller med annen livsførsel enn den
sosialt aksepterte, finnes det fellesskap for dem?
Eksempler på tiltak
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Lokale tiltak både før, under og etter gudstjenesten er
viktig for at den kan oppleves som et inkluderende fellesskap. Universell utforming og annen
tilrettelegging må være selvsagt. Kirkens korarbeid er et eksempel på en sentral arena for
inkluderende fellesskap og helsefremmende arbeid.
Den digitale hverdagen kan inspirere til samtaler med barn og unge om grenser på nettet, både for å
ta vare på seg selv og andre. Trygge voksenpersoner kan med fordel være aktive som motstemmer
og verdiaktører på nettet. Samhandling med skole, frivilligsentral kan være nyttig, likeså å orientere
seg om ulike ressurser som samfunnet og organisasjoner bidrar med. Eldre kan ha behov for ulike
former for datastøtte og tiltak som «Seniornett».
Fremmedfrykt og polarisering skader både enkeltmennesker og samfunnet. Menigheten kan invitere
til eller opprette forskjellige fellesarenaer som åpner for tillit og fellesskap som for eksempel grupper
med utgangspunkt i ulike interesser eller ulike kafe-typer. Samhandling er aktuelt med andre tros- og
livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, flyktningekoordinator og misjonsorganisasjonene.
Ungdom som opplever utenforskap må selv være med og foreslå tiltak. Eksempler kan være klubber
av ulike slag, natteravn/dagravn, treffsted/kafebord på kjøpesentre, oppsøkende arbeid. Samarbeid
med diakonale organisasjoner om diakonalt entreprenørskap som for eksempel Forandringshus er
aktuelt. Menighetens fellesskap for barn og unge skal være inkluderende og gi grunnlag for
livsmestring, og de må tåle de unges liv og livserfaringer. Mennesker utenfor arbeidslivet kan tilbys
arenaer for arbeidstrening, for eksempel i forbindelse med gjenbruksbutikk, kafé eller i frivillig
arbeid. Motvirke aldersdiskriminering av gamle kan skje ved å utfordre fordommer og stereotypier.
Samhandling er aktuelt med politi, skole, NAV, organisasjoner og næringsliv.
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Den økende sosiale forskjellen i samfunnet kaller både på kamp for rettferdighet og konkrete
praktiske tiltak. Når menigheten arrangerer turer og lignende, må man vurdere spørsmål om
egenandel og utstyr, og sikre at ikke økonomi hindrer noen i å delta. Man kan selv organisere eller
støtte opp om andres tiltak for bytte-dager og lignende.
Steder for å møtes på tvers av generasjonene kan gi mye fellesskap, for eksempel unge møter eldre,
hvor babysang, barneklubb eller konfirmanter og ungdom møter eldre på institusjoner.

Vern om skaperverket
Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt – jorden og hele det økologiske samspillet med
planter, dyr og mennesker, vannets og stoffenes kretsløp og klimaets skiftninger gjennom årstidene. I
Salme 24,1 står det: «For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.» Vern om skaperverket dreier
seg derfor om hele skaperverket, både jorden og menneskene.
Klima, artsmangfold og bærekraftig utvikling
Det er viktig at hele kirken og menighetene fortløpende arbeider med den bibelske forståelsen av
Guds skaperverk, og mennesket som en del av det, gitt et særskilt forvalteransvar. Som kristne håper
vi ikke bare på menneskehetens frelse, men på hele skaperverkets forløsning.
Både den enkelte, menigheten og hele kirken kan aktivt bidra til et oppbrudd fra forbrukersamfunnet
til en livsstil som fremmer balanse og helhet. Her åpner det seg mange samarbeidsmuligheter med
både enkeltmennesker, organisasjoner og myndigheter.
Ulike arbeidsformer
Kirkens oppdrag overfor klima- og miljøspørsmål kan sies å være tredelt:
- Å være en profetisk røst i samfunnet. Det vil si å være kritisk og modig i forsvaret av
mennesker og alt det skapte, både innad i kirken og i det offentlige rom, jf kapittel to.
- Å være konsekvent og selvkritisk overfor disse spørsmålene i sin egen hverdag og praksis.
- Å bidra med kreativitet og glede i å finne bærekraftige løsninger for den enkeltes og
samfunnets reelle behov, preget av nøysomhet, takknemlighet og ydmykhet.
Her er det mange muligheter for gode samarbeidsrelasjoner og fora. Erfaringene er mange, fra
samarbeid innen det økumeniske feltet, med andre tros- og livssynsorganisasjoner, miljø- og
fagorganisasjoner og mange andre. Spesielt viktig er det å samarbeide med barne- og
ungdomsorganisasjonene, for eksempel i forbindelse med trosopplæringen.
Eksempler på tiltak
Som menighet er det mange muligheter for egne kreative valg med utgangspunkt i lokalsamfunnets
utfordringer, ressurser og muligheter, samt kirkens mange egne kilder for bidrag i dette arbeidet. Å
etablere seg som, og vedlikeholde tiltakene i, «Grønn menighet» er bare ett av mange tiltak. Fra
pilegrimstradisjonen kan man hente verdier som oppbrudd, enkel livsførsel, langsomhet, stillhet,
bekymringsløshet og vilje til å dele. Fastetidens muligheter kan vektlegges. Forsakelse kan relateres
direkte til nestekjærlighet. Dyrking av mat og grønne hager i menighetens regi er samtidig en
velegnet arena både for barns engasjement og for integrering av fremmede. Naturen er for mange et
godt sted for undring, hvile og glede over skaperverket. Trosopplæringen utfordrer barn og unge og
deres familier til forandring når det gjelder forbruk, miljø og rettferd. Forandringene kan styrkes
gjennom gudstjenesteliv og liturgisk språk, som for eksempel å feire Skaperverkets dag i
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gudstjenesten. Forkynnelse gir grunnleggende kristen innsikt og inspirasjon. Uten at det skal føre til
verdensflukt, kan kirken fokusere på håp; håpet om Guds skapermakt og om at Jesus kommer igjen
for å gjøre alle ting nye.
Menneskeverd og etiske spørsmål
Kirken må holde fram menneskeverdet, både som en del av sitt engasjement for Guds skaperverk og
som en motvekt mot ensidig fokus på konkurranse og vellykkethet. Store problemstillinger gis ofte en
overflatisk og ensidig framstilling i media. Tematikk som sorteringssamfunnet, gradert
menneskeverd, abort og aktiv dødshjelp og mange etiske problemstillinger omkring bioteknologiens
mange muligheter, handler også om vern av skaperverket.
Arbeidsformer og eksempler
Et viktig bidrag fra kirkens side kan være å legge til rette for åpne samtaler hvor man søker å belyse
hvor sammensatte problemstillinger. Menigheten kan også jobbe med disse emnene både gjennom
etisk refleksjon og sjelesorg, og ved praktiske omsorgsoppgaver, for eksempel barnevakts- og
støttekontaktordninger. Samarbeid med andre instanser og organisasjoner kan være nyttig i mye av
dette.
Trygge arenaer
Krenkes et medmenneske, krenkes Gud. Derfor står kirkene sammen mot vold og seksuelle overgrep.
Frivillige medarbeidere og mennesker som mottar diakonale tjenester, skal være trygge. Kirkelig
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har mange ressurser å tilby på dette feltet.
Forebygging av uønskede hendelser må ha høy prioritet, og det er viktig at det er kjente prosedyrer
for håndtering av eventuelle saker som skulle oppstå. Alle kirkelig ansatte må ha kompetanse om
dette.
Helse og kultur
Mange av kirkens aktiviteter er i seg selv helsefremmende, også de kulturelle. Det er det viktig å være
klar over og å identifisere. De fleste av tiltakene under inkluderende fellesskap vil være
helsefremmende når de fungerer etter sin intensjon. I tillegg kommer de helserelaterte
samarbeidsområdene mange menigheter har med institusjoner og kommunalt helsearbeid. Sist, men
ikke minst, ser man at elementer som håp og tilhørighet, mening og opplevelse av å være akseptert
av Gud, i seg selv er helsefremmende.
Arbeidsformer
Dette kan dreie seg om allmenne tiltak som besøkstjeneste, avlastning, sosiale tiltak, kunst og kultur,
og mer spesialiserte tiltak som sjelesorg og deltakelse i kommunens palliative team eller psykososiale
kriseteam.

Kamp for rettferdighet
Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som
kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med
de som kjemper.
Menneskerettighetene er et verktøy i kampen for menneskers verdighet, frihet og rettferdighet. De
forplikter først og fremst stater, men både kirken og enhver kristen har en moralsk forpliktelse. Som
kirke har vi derfor en oppgave i å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så
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vel som lokalt, perspektiv. Dette gjelder utfordringer knyttet til klimaendringer, migrasjon, fattigdom,
menneskehandel, barnerettigheter, krig og undertrykkelse, fattigdom, teknologisk utvikling, med
mer. Retten til å utøve sitt tros- og livssyn er en kjerneoppgave i diakonien. Fysisk tilrettelegging og
universell tilrettelegging er en selvfølge.
Diakoniens visjon strekker seg lenger enn det som menneskerettighetene tilbyr. Ingen kan med
menneskerettighetene i hånd kreve å bli en del av et inkluderende fellesskap eller å oppleve
medmenneskelig omsorg og kjærlighet, mens dette er mål for det diakonale arbeidet.
Gjennom ansattes og frivilliges arbeid og gjennom dem som selv oppsøker kirkene, kommer
menighetene ofte i direkte kontakt med mennesker som opplever urett eller har fått sitt
menneskeverd krenket. Dette kan føre til ulike tiltak avhengig av den aktuelle situasjonen.
Vi er en del av den verdensvide kirke. Store organisasjoner som Kirkenes Verdensråd og Det
Lutherske Verdensforbund arbeider mye med disse temaene på et globalt nivå. Kirkeledere og
biskoper fremmer gjerne slike temaer i det offentlige rom og kan på den måten være med og
inspirere til lokal praksis. Diakonale institusjoner og organisasjoner vil ofte kjempe for rettferdighet
ved å gjøre oppmerksom på urettferdighet som krever politisk handling.
Urfolk og nasjonale minoriteters rett til eget språk, historie, kulturelle uttrykk, næringsvirksomhet og
medbestemmelse må være sentralt, også i kirkens diakonale arbeid. ILO konvensjonen nr. 169 om
urfolk og stammefolk og FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDIRP), er viktig internasjonale
lovtekster.
Ulike arbeidsformer
Å arbeide rettighetsbasert vil si å ta utgangspunkt i hvilke rettigheter et menneske eller en gruppe
har, og så bidra til at den som har ansvaret, pliktbæreren, oppfyller dette. Det er for eksempel
kommunens ansvar å kartlegge behovene hos en tjenestemottaker når det gjelder personens behov
for bistand til sin trosutøvelse. Kommunen har ansvaret, men menigheten skal bidra i samarbeidet
om tilrettelegging.
Problemstillingene kan komme tett på i menigheten og lokalsamfunnet. Det kan gjelde
klimaspørsmål, spørsmål om arbeid til papirløse, inkluderende arbeidsplasser som trues av
nedleggelse og annet.
Medborgerskap er blitt et viktig begrep innen diakonien og en metode som brukes både i kirke,
misjonsorganisasjoner og samfunn. Medborgerskap bidrar til at borgere får være aktive og
deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. For menighetene kan
det være aktuelt å skaffe seg kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen felt
som for eksempel folkehelse. Det er også aktuelt å samarbeide med noen som har kompetanse på
temaet.
For en menighet er det også naturlig å være opptatt av global rettferdighet som ikke har synlige
konsekvenser i eget miljø.
Eksempler på tiltak
Eksempel på tiltak er gudstjenestearbeid med temadager om menneskerettigheter: nord/sør-søndag,
søndag for de forfulgte, freds- og menneskerettighetsdagen. Global uke, administrert av Norges
kristne Råd, legger til rette for lokalmenigheters mulighet til å synliggjøre at vi er en del av et globalt
fellesskap som vil møte urett med handling.
Kamp for rettferdighet internasjonalt kan gi seg uttrykk i engasjement i kampanjer og prosjekter
initiert av for eksempel misjonsorganisasjonene, Kirkens Nødhjelp, Amnesty og andre. I Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon forenes diakoni og trosopplæring i en tjenesteaksjon, som også er en del av
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trosopplæringsplanen. Stadig flere menigheter inkluderer foreldre i planlegging og gjennomføring på
en måte som gjør at den i større grad blir hele menighetens aksjon. Hele den lokale folkekirken er på
bena for en rettferdig verden i fastetiden. Arbeid mot moderne slaveri kan dreie seg om aksjoner for
å synliggjøre problemene, men også hjelp til en kritisk analyse av hvordan våre egne valg bidrar til at
andre underbetales. Kjennskap til enkeltmenneskers historier kan føre til solidaritetsaksjoner eller til
at noen helt enkelt er en medvandrer og bisitter hos NAV, advokat eller andre instanser. Andre helt
lokale tiltak kan dreie seg om lokale aksjoner for trafikksikkerhet, bevaring av tilrettelagte
arbeidsplasser eller lignende.
Mange av tiltakene innen vern om skaperverket vil ofte også handle om kamp for rettferdighet, blant
annet kan varer merket rettferdig handel med fordel prioriteres.
Barnerettighetene kan gis fokus i menighetene ved at man lytter til barn og arbeider sammen med
dem, ikke bare for dem, at det arbeides for trygge rom for barn og unge og at de er aktivt med i
arbeidet for klimarettferdighet. Ansatte og frivillige må få økt kunnskap om barns rettigheter.
Fornyet diakonal innsats
Denne planen forutsetter at det lages lokale planer og at det på bakgrunn av disse skjer en
videreutvikling av diakonien i menighetene. En utvikling er nødvendig for at kirken som
samfunnsaktør skal kunne møte stadig nye generasjoner med spørsmålet Jesus stiller i Lukas kapittel
18 vers 41: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»
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