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Endringar i Kirkelig Fredsplattform  

Kirkelig Fredsplattform fortsetjer, men med liten økonomi og utan fast sekretariat. Nytt 

visjonsdokument (under) leggjer grunnlag og retning for samarbeidet.    

Kirkelig Fredsplattform vart danna i år 2000 og har vore eit samarbeidsprosjekt mellom 

Norges Kristne Råd, Caritas, Digni, Kirkens Nødhjelp og Mellomkyrkjeleg råd for Den 

norske kyrkje. Sekretariatet har vore lagt til NKR. Hovudfokus for sekretariatet har vore å 

leggje til rette for samarbeid om det økumeniske kyrkjelege fredsarbeidet gjennom 1) 

kompetanseheving i eigarorganisasjonane og deira partnarar i andre land, 2) 

prosjektsamarbeid og 3) politisk påverknadsarbeid. Dei ulike eigarorganisasjonane har nytta 

seg av Fredsplattformen på ulike måtar. For MKR har det dei siste fem åra vore spesiell fokus 

på samarbeid om påverknadsarbeid rundt Arms Trade Treaty (ATT-avtalen) samt samarbeid 

kring fredsarbeid i Sri Lanka. ATT er den fyrste globale avtalen for å regulere konvensjonell 

våpenhandel, og kyrkjer globalt har vore sterkt engasjerte i å fremje ein sterk avtale. KN, 

Caritas og Digni har hatt sterkast fokus på kursverksemd knytt til konfliktsensitivitet og 

fredsbygging - kurs som har blitt tilbudt partnarar i samarbeidsland. Størsteparten av 

finansieringa til Fredsplattformen har kome frå UD, men dei ulike eigarane har óg gitt årlige 

bidrag.    

I 2015 vart Fredsplattformen for fyrste gong evaluert. Evalueringa peika på sterke og svake 

sider av samarbeidet. På same tid fekk vi vite at UD ikkje ynskte å fortsetje å støtte arbeidet 

og anbefalte å søkje Norad om fortsatt finansiering. Det var likevel usikkert om Norad ville 

støtte prosjektet. Fleire andre liknande nettverk har mista støtte dei siste åra. Den usikre 

økonomiske situasjonen - og anbefalingane frå evalueringa - gjorde at Fredsplattformen i 

2015 hadde ein grundig diskusjon om Fredsplattformens framtid. Det vart bestemt at 

samarbeidet i sin gamle form - med fast sekretariat i NKR og med større midlar til kurs- og 

prosjektverksemd - leggjast ned. Eigarorganisasjonane har i denne prosessen vore bestemt på 

at samarbeidet i Fredsplattformen måtte fortsetje, om enn i ny struktur. Det må sikrast medvit 

om samhandling både i Noreg og særskilt ute. Det er naudsynt for å kunne støtte kvarandre i 

vårt arbeid og for å unngå parallelt arbeid. Den nye Fredsplattformen vil ikkje ha eit fast 

sekretariat. Visjonsdokumentet nedanfor vart vedtatt av eigarmøtet desember 2015:  

 

Visjon og misjon for Kirkelig Fredsplattform 
 

Vedtatt av ledermøtet i Kirkelig Fredsplattform 18.12.2015 

 

Bakgrunn - kirkens fredsoppdrag:  

Kirkelig Fredsplattform er et nettverk av kirker og kristne aktører som både hver for seg og sammen, 

søker å fremme kirkens fredsoppdrag. Vi tror at fred og rettferdighet er kjerneverdier i det fellesskapet 

Gud har skapt mennesker til å ha med hverandre og med skaperverket (Sal 85:11). Som et flerkirkelig, 

økumenisk fellesskap søker vi å arbeide sammen mot et større mål, og å støtte hverandre til felles 

tjeneste. Vi beveger oss sammen i en pilegrimsvandring i denne tjenesten, og på vår pilegrimsferd vil 
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vi være åpne for samarbeid med alle mennesker av god vilje og med felles mål. For oss tydeliggjør 

dette den nære og nødvendige sammenhengen mellom tro og tjeneste.1 

Fredsarbeidet vårt bygger på tre grunnleggende vilkår: 

• Alle mennesker har en iboende, ukrenkelig verdighet. 

• Krig og voldelig konflikt tar liv og krenker menneskers verdighet og livsgrunnlag. 

• Rettferdig fred er en forutsetning for menneskers verdighet og livsgrunnlag. Med rettferdig 

fred mener vi ikke bare fravær av krig, men en tilværelse preget av frihet, likhet, gode 

relasjoner og en bærekraftig forvaltning og fordeling av ressurser som oppleves som 

rettferdig. På den måten er ikke rettferdig fred primært en tilstand man en gang når, men en 

rettesnor for praksis. 

 

Visjon:  

Kirker og kristne aktører forstår hva som tjener til fred, og arbeidet for forsoning og rettferdig fred 

gjennomsyrer all kirkelig virksomhet. 

 

Misjon: 

Fredsplattformens medlemmer arbeider både sammen og hver for seg om å fremme kirkens 

fredsoppdrag. Å fremme kirkens fredsoppdrag inkluderer, men begrenser seg ikke til, følgende: 

• Å fremme en fredskultur som legger vekt på dialog, relasjonsbygging og ikkevold. 

• Å styrke og dele kompetanse i kirker og kirkelige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt 

innen humanitært arbeid i konfliktområder, konfliktløsning, fred og forsoning. 

• Å vektlegge menneskelig verdighet, menneskerettigheter og folkeretten i møte med norske og 

andre myndigheters politikk og praksis. 

• Å samarbeide med andre aktører, som andre tros- og livssynssamfunn, myndigheter, freds- og 

menneskerettighetsorganisasjoner. 

 

Medlemmene i Fredsplattformen samarbeider som et minimum om disse konkrete oppgavene: 

• Et felles årlig arrangement, for eksempel en fredskonferanse som bygger opp under kirkens 

fredsoppdrag, gjerne i tilknytning til fredsdagen, 21. september. 

• En felles samling i året knyttet til kompetanseheving i form av seminar, kurs eller liknende. 

 

Om samarbeidet: 

• Nettverkets medlemmer jobber for fred på sine måter og i sine arenaer. 

• Når det er mulig, hensiktsmessig eller påkrevd, kan to eller flere medlemmer samarbeide om 

konkrete oppgaver og mål.  

• Forpliktelser og fordeling av ansvar for utførelse av oppgaver avtales konkret fra tilfelle til 

tilfelle. 

• Nettverket er et uformelt forum hvor man møtes for å dele informasjon og snakke om 

behovene for samarbeid. 

• Fredsplattformen som sådan er ikke en aktør. Det er medlemmene som er aktører hver for seg 

og sammen. 

 

At Fredsplattformen er en økumenisk plattform betyr at måten medlemmene samarbeider på spiller en 

rolle: 

 
1 Se også "An invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace", Kirkenes Verdensråd, juli 2014. 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-

invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace 

 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace
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• Fredsplattformens arbeid og struktur skal tjene til å bygge fellesskapet mellom kirkene og 

organisasjonene. 

• Fredsplattformens struktur skal sette kirkene og organisasjonene i stand til å lære hverandre 

bedre å kjenne. 

• Alle kirkene og organisasjonene må ses på som likeverdige bidragsytere i fellesskapet. 

• Arbeidet i Fredsplattformen må ha fokus på å dele informasjon og erfaring for å styrke 

hverandre og felles fredsarbeid. 

 

Struktur: 

• Fredsplattformen er et økumenisk initiativ i tilknytning til Norges Kristne Råd (NKR). Dette 

betyr at alle plattformens medlemmer har en tilknytning til ett eller flere av 

medlemssamfunnene i NKR.  

• Det holdes et årlig nettverksmøte i begynnelsen av hvert kalenderår, med én representant fra 

hver medlemsorganisasjon. Ansvaret for å kalle inn til dette nettverksmøtet går på rundgang 

mellom medlemsorganisasjonene. Nettverksmøtet utnevner et arbeidsutvalg (AU) på tre 

personer. AU har ansvar for planlegging av det årlige fellesarrangementet. Nettverksmøtet kan 

også utnevne andre arbeidsgrupper, og sette opp en handlingsplan for det kommende året 

dersom det er hensiktsmessig. 

 


