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Høringssvar - "Kristne migranter" 

 
Det vises til høringsbrev utsendt fra Kirkerådet til bispedømmerådene datert 29.06.2020 om 
«Høring – ‘Frivillighet i Den norske kirke’». Nord-Hålogaland bispedømme behandlet denne 
saken i sitt møte 18.-19. september i år i sak 69/20 «Høring - Kristne migranter". Nord-
Hålogaland biskop har som høringsinstans sluttet seg til svaret fra bispedømmerådet. 

Sakens viktigste perspektiver 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd og biskop ser at det er mange viktige perspektiver som 
trekkes fram i denne saken.  

1. Det viktigste forholdet det pekes på – og som er utgangspunktet for saken – er at 
Den norske kirke som majoritetskirke i veldig liten grad har lyktes med å på en god 
måte møte kristne mennesker med bakgrunner i andre kulturer som er i en 
minoritetsposisjon i Norge de siste tiårene. Dette blir tydelig gjennom en ensartet 
kulturell sammensetning av kirken i dens demokratiske strukturer, blant ledere, 
tilsatte og menighetslemmer – på tross av at samfunnet rundt kirken blir stadig mer 
flerkulturelt. Saken i seg selv innebærer en erkjennelse av at dette er vår virkelighet 
og det mener vi er et viktig første skritt. 

2. Videre pekes det også på at for å arbeide med denne utfordringen, er en nødt til å 
arbeide selvkritisk og ærlig med Den norske kirkes selvforståelse. Dette mener vi er 
viktig fordi spørsmålet i stor grad handler om holdninger og kultur, og at dersom en 
ikke arbeider med grunnlagsforståelsen av hva slags kirke vi er, vil vi heller ikke 
finne konstruktive måter å møte utfordringene på. Vi er derfor takknemlige for at en i 
første omgang arbeider med disse spørsmålene før en konkretiserer 
handlingsplaner og tiltak. 

3. På tross av intensjonen i saken, synes det ikke som refleksjonene det legges opp til 
er gjennomført. Det er lett å si at det er viktig og et ansvar for kirken å ta imot kristne 
søsken med flerkulturell bakgrunn, men hva er vår dypere motivasjon for det, og 
hvordan forstår vi det teologisk og etisk? Er det Den norske kirkes behov for å 
befeste en posisjon som «folkekirke», vår tanke om oss selv som majoritetskirke 
som gjør at vi tiltar oss et «ansvar», eller er det vårt eget behov å ha noen å utøve 
omsorg for som kommer fram? Er vi i stand til å spørre, lytte og lære for å bedre 
forstå opplevelsene og behovene til enkeltmennesker og migrantmenigheter? Er vi 
oppmerksomme nok på en majoritetskulturs tendens til å tenke på andre som 
gruppe i stedet for enkeltindivider? Hva har vi lært av Den norske kirkes møte med 
minoritetskulturer i Norge som samer og kvener? 

 

Det videre arbeid med saken 
Høringsinstansene blir bedt om å vurdere hva som bør prioriteres i det videre arbeid med 
saken. Nord-Hålogaland bispedømmeråd og biskop anbefaler: 
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1. At en i det videre arbeid med saken fokuserer mer på å få fram, lytte til og høre hva 
som er opplevelsene og historiene til enkeltmennesker og migrantmenigheter denne 
saken vender seg mot. 

2. At det utarbeides materiell til bruk i lokalmenigheten med henblikk på selvrefleksjon 
omkring det å være en majoritetskirke og -kultur i møte med kristne med flerkulturell 
bakgrunn og konkrete råd for hvordan en menighet kan møte mennesker med 
flerkulturell bakgrunn med respekt som vanlige mennesker (unngå 
«berikelsesperspektivet», fokus på etnisitet som kuriositeter, fremmedfrykt/sjenanse, 
etc.), og lytte og invitere til deltakelse og fellesskap på felles premisser. 

3. At en treffer konkrete tiltak for å øke andelen kristne med flerkulturell bakgrunn i 
valgte råd i Den norske kirkes demokratistruktur. 

4. At en arbeider med en rekrutteringsstrategi for å øke andelen tilsatte med 
flerkulturell bakgrunn i Den norske kirke og motvirke diskriminering på bakgrunn av 
kultur/etnisitet. 

5. At en bevisst bruker flere bilder og tekster med flerkulturelle motiver i Den norske 
kirkes kommunikasjon. 

6. Bevisst verdsette, løfte opp og benytte eventuell krysskulturell kompetanse blant 
tilsatte. 

7. At det utarbeides eller revideres nasjonale anbefalinger og veiledninger for 
lokalmenigheters samarbeid med migrantmenigheter, og at det oppfordres til å øke 
slikt samarbeid.  

8. Samhandling med søsterkirkene lokalt vil være en god vei for også å kunne 
samhandle med migranter fra søsterkirker ellers i verden. 

 

Andre kommentarer til saken og det videre arbeid med den 
 
Dersom en ikke reflekterer bedre både teologisk og etisk over hva det vil si å være 
majoritetskirke i en majoritetskultur som møter kulturelle minoriteter, kan vi stå i fare for å 
drive en velment men misforstått veldedighet overfor «de andre» som er både 
kontraproduktivt og etisk utfordrende.  

Nord-Hålogaland bispedømmeråd og biskop ber derfor om at det gjøres en teologisk og 
etisk refleksjon i denne saken på et mer grunnleggende nivå, med sikte på å som kirke være 
bedre i stand til å lytte til de reelle fortellingene og behovene til enkeltkristne og kristne 
migrantsamfunn og til å treffe tiltak som faktisk møter dem. Først da er vi i stand til å være 
med å bygge et felles «vi», i stedet for at Den norske kirke ensidig skal «skape», «legge til 
rette for» eller «integrere». 
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Høringssvar - "Kristne migranter" 

Viser til brev «Høring – Kristne migranter» fra Kirkerådet 29.06.2020. 
 
Vedlagt er svar på høringen fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Nord-Hålogaland 
biskop. Saken ble behandlet i Nord-Hålogaland bispedømmeråds møte 18.-19. september i 
år i sak 69/20 «Høring - Kristne migranter". Nord-Hålogaland biskop har som høringsinstans 
sluttet seg til svaret fra bispedømmerådet. 
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