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«Frykt ikke!»  

 
Sammendrag 
 
Mellomkirkelig råd (MKR) oppmuntret på sitt møte i mars 2016 til videre arbeid med 
«Frykt ikke!»-saken.  
 
På dette møtet bes Rådet om å ta stilling til et forslag fra sekretariatets om 
at tre rådsmedlemmer deltar i en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal 
utarbeide et dokument til Rådets møte i mars 2017. 
 
«Frykt ikke!»-saken handler om holdningsskapende arbeid i Norge i møte med 
samfunnsendringer som skyldes innvandring og religiøs og kulturell pluralisme.  
 
Saken inngår som en del av et mer omfattende tverrfaglig arbeid på sentralkirkelig 
hold med asylpolitikk, religionsdialog og religionspolitikk – samt veiledning og 
ressursutvikling til menighetenes diakonale arbeid med mottak og integrering av 
flyktninger. Den inngår i det langsgående migrasjons- og flyktningarbeidet som har 
pågått i MKR siden høsten 2015, og tematikken «Frykt ikke!» reiser, er i tråd med 
allerede planlagte tiltak for inneværende budsjettperiode og for planene for 2017. 
  
«Frykt ikke!»-saken åpner opp for en bred tilnærming og kan omhandle svært mange 
innfallsvinkler (teologisk, etisk, samfunnsvitenskapelig og psykologisk), og den kan 
handle om konkrete holdningsskapende og diakonale tiltak. Dette nødvendiggjør et 
nært samarbeid mellom alle de sentralkirkelige rådene og Bispemøtet.  
 
Samarbeid mellom Teologisk nemnd og Komiteen for internasjonale spørsmål, som 
består av representanter både fra teologiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøer, gir 
et godt faglig grunnlag for prosjektet. Å invitere også rådsmedlemmer med i en 
arbeidsgruppe er en ny arbeidsform vi har lyst til å prøve ut. Dette vil også bidra til å 
knytte rådet og nemdene nærmere sammen. 
 
For at saken skal bli håndterbar, bør MKRs rolle være å: 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd 

MKR 32/16 
Oslo, 4.-5. oktober 2016 



  

1. Innhente og gjennomgå dokumenter og erfaringer fra økumeniske 
organisasjoner og søsterkirkers arbeid med tilsvarende tema 

 
Konferansen av europeisk kirker (KEK) og Churches’ Commission for Migrants in 
Europe (CCME) hadde tidligere i år en konferanse med tema «Have no Fear». LVF 
var med på å lanserte «Welcoming the Stranger»-kampanjen – bare for å nevne et 
par aktuelle økumeniske dokumenter. Det finnes mange flere. «Frykt ikke!»-
tematikken står på dagsorden i mange europeiske kirker. Vi bør derfor orientere 
oss om hvordan andre håndterer dette, både teologisk, etisk og diakonalt – med 
tanke på å utveksle erfaringer og dra lærdom av kirker i land som har enda flere 
innvandrere og er mer pluralistiske enn det norske samfunnet. 
 
Det er særlig viktig å innhente erfaringer fra søsterkirker som lever i områder hvor 
det er reell grunn til å frykte for vold, overgrep og krig, og hvor migrasjon, etnisk, 
kulturell og religiøs pluralisme spiller inn i konfliktene. Samarbeidet vårt med 
kirker i Midtøsten, Pakistan og Nigeria er relevant her. 

 
2. Gjennomgå bibeltekster om «Frykt ikke, «Vær ikke redde» og 

tilsvarende 
 

Hvordan kan vi fortolke og la oss inspirere av disse tekstene i møte med de 
utfordringer vi møter i et samfunn i rask endring? Hvordan kan eksegese av 
bibeltekstene bidra til å gi mennesker håp for framtida, og hvordan kommuniserer 
vi det kristne håpet slik at det oppleves som relevant?   
 
Kirkenes verdensråd har arbeidet mye med denne tematikken innenfor 
«Pilgrimage of Justice and Peace». Det finnes en egen teologisk referansegruppe 
knyttet til PJP – og vi bør gjøre oss kjent med denne gruppas refleksjoner. 

 
3. Analysere «Frykt ikke!»-tematikken ut fra samfunnsvitenskapelige og 

etiske innfallsvinklinger i kontakt med forskningsmiljøene.   
 

Vi må sjekke hva som finnes av aktuell og relevant forskning om dette i Norge. 
 
 
4. Utarbeide teologisk grunnlagstenkning og ressursmateriell for Den 

norske kirkes konkrete arbeid. 
 

Vi kan se for oss at MKR – som starten på prosjektet –utarbeider ressursmateriell 
som kan ligge til grunn for konkrete tiltak. Dette hadde vi god erfaring med da vi 
laget «Sett undertrykte fri» som grunnlagsdokument for Den norske kirkes arbeid 
med menneskerettigheter. 
 
Neste fase vil være å vurdere hvordan dette materiellet bidrar til å kvalitetssikre 
veiledningsmateriell til ansatte og frivillige i menighetene og kan komme til nytte i 
konkret holdningsskapende og diakonalt arbeid. 

 
 
Arbeidsgruppe 
 

Denne arbeidsgruppa må selvsagt samordnes med den allerede etablere gruppa i 
KR/MKR som arbeider med flyktninger og integrering.  
 



  

Forslag til sammensetning: 
 
Tre medlemmer av MKR 
Tre medlemmer av TN 
Tre medlemmer av KISP 
 
Stabspersoner fra MKR, KR og eventuelt også BM. 
 
Mandat: 
Utarbeide et dokument til MKRs møte i mars 2017 i tråd med de fire punktene som er 
nevnt overfor.  
 
Det er ikke tenkt at dette dokumentet skal være selve grunnlagsdokumentet – men en 
skisse (10-20 sider?) til hva et slikt dokument bør inneholde, samt refleksjoner om 
hvordan det kan følges opp med konkrete tiltak. 
 
Dette vil være en uformell arbeidsgruppe – som må gis frihet til å justere mandatet 
underveis i arbeidet i samråd med MKRs stab. 
 
Arbeidsform 
 

Det overlates til MKRs sekretariat å organisere arbeidet. En kan se for seg 2-3 møter 
fram mot mars 2017, samt elektronisk kontakt. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
1. MKR oppnevner disse rådsmedlemmene til å sitte i en arbeidsgruppe som skal 

arbeide med «Frykt ikke!» prosjektet: 
1. 
2. 
3. 

 
2. MKR får saken tilbake på sitt møte i mars 2017. 
 
 
 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Utgifter til arbeidsgruppen for 2016 er dekket i årets budsjett, og 2017-utgifter 
innarbeides i neste års budsjett. 
 
 


