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Når kristen tro brukes for å legitimere menneskerettighetsbrudd, hviler det et spesielt ansvar 
på kristne kirker for å kritisere og bekjempe dette. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 
(MKR) uroes derfor dypt over at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) 
dehumaniseres og at deres menneskerettigheter er under økende press. 

De nylige innstramningene i lovverket mot homofile i land som Uganda, Nigeria, India og 
Russland viser at medmennesker i en sårbar situasjon rammes ytterligere. I følge FN er 
seksuell omgang mellom personer av samme kjønn ulovlig i over 76 land, og det er 
dokumentert en rekke brudd på rettighetene til LHBT, som hatkriminalitet, kriminalisering av 
homofili, brudd på rett til forsamlingsfrihet, rett til privatliv, og rett til ikke-diskriminering. 

Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Dette er et uttrykk for en radikal likeverdstankegang, 
som forutsetter at alle mennesker har samme rett til et trygt og verdig liv. En sentral del av 
kirkens oppdrag er å beskytte undertrykte mennesker. Enhver krenkelse og forfølgelse på 
grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet representer et brudd med vårt kristne 
menneskesyn. I tillegg til en kristen etisk begrunnelse er dette regulert av internasjonal rett, og 
alle mennesker har krav på samme beskyttelse etter menneskerettighetene.  

Den norske kirke vil derfor fortsette arbeidet for å fremheve og beskytte menneskeverdet og 
menneskerettighetene for personer med ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet. Med dette 
som bakgrunn har MKRs Menneskerettighetsutvalg utarbeidet dokumentet Sett undertrykte 
fri! Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene. Når Kirkemøtet i april i år skal 
behandle menneskerettighetene, er situasjonen for LHBT et av temaene.  

MKR verdsetter og anerkjenner det gode arbeidet som skjer i norske nettverk, organisasjoner 
og trossamfunn for å sikre LHBTs rettigheter og rett til beskyttelse. Norske myndigheter og 
LLH berømmes særlig for deres internasjonale arbeid og samarbeid med trosbaserte aktører. 

Norske myndigheter oppfordres til å fortsette å samarbeide med trosbaserte aktører for å 
skape dialogiske prosesser og møteplasser som bidrar til meningsutveksling og forståelse. 
Gjennom dette er vi med på å sikre ivaretakelse av rettighetene til LHBT både nasjonalt og 
internasjonalt.  

Den norske kirke vil gjennom våre økumeniske og internasjonale nettverk løfte frem kirkens 
rolle som moralsk pliktbærer for å sikre at menneskerettighetene ivaretas. Kirkene må 
bekjempe stigmatisering, diskriminering og rettsforfølgelse på grunnlag av seksuell 
orientering og kjønnsidentitet både når det skjer kirkelige sammenhenger eller i samfunnet 
førøvrig, enten det er i Norge eller internasjonalt. 
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