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Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og 
livssynssamfunn i Norge som samlet representerer nesten fire millioner medlemmer. 
Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble 
stiftet i 1996. 
 
STLs formålsparagraf (§1): 
 

− Gjennom dialog å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn. 

− Å arbeide for fremme av likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs 

konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. 

− Å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv. 

− Å arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål.  

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns strategi for 2021-
2023 
 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn skal i gjeldende strategiplanperiode arbeide under 
følgende overskrifter:  
 

1. Samhold i mangfold 

STL skal i perioden, i tett samarbeid med medlemsorganisasjonene, arbeide 
målrettet med å utvikle kompetanse om og nettverk og infrastruktur av tro og 
livssyn og dialog i det norske samfunn, og bidra i fellesskap til at dette blir kjent i 
offentligheten.  

− STL legger vekt på å utvikle dialogen mellom medlemsorganisasjonene.  

− STLs medlemmer blir ivaretatt av sitt medlemskap i rådet og samtidig utfordret på sine 

særskilte bidrag, sitt engasjement og sine forpliktelser i rådet.  

− STL bidrar til å styrke hvert enkelt medlemssamfunns kompetanse og aktive deltagelse på 

tros- og livssynsfeltet. 

− STL arbeider målrettet med å utvikle et nasjonalt nettverk sammen med lokale og regionale 

tros- og livssynsfora. 

− STL utforsker rutiner som gjør det mulig å bli en tydeligere stemme i de ulike 

medlemsorganisasjonene, blant deres medlemmer og i offentligheten.  

− STL rekrutterer bredt – også utenfor egne medlemsorganisasjoner – til arbeidet med dialog. 

 
 
 

2. Realisere det livsynsåpne samfunn  

STL skal i perioden fortsette å arbeide med å utforske og drøfte hva det innebærer 
at Norge er et tros- og livssynsåpent samfunn: i spørsmål som vedrører  
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likebehandling, tilskudd til tros- og livssynssamfunnene, i lov og forskrift og i den 
grunnleggende, menneskerettighetsbaserte tros- og livssynsfriheten.  

− STL arbeider overfor myndighetene og i offentligheten for å fremme kunnskap om og 

forståelse for betydningen av tros- og livssynsfriheten i det norske samfunn.  

− STL skal utforske hvordan åndelige og eksistensielle behov og verdier ivaretas på best mulig 

måte i det norske samfunn.  

− STL arbeider for å synliggjøre hvilke utfordringer tros- og livssynsfellesskapene har i det 

norske samfunn.  

− STL arbeider for målbare resultater av likebehandling blant tros- og livssynssamfunn i Norge, 

og følger opp implementering av nytt lovverk på vegne av medlemssamfunnene og som 

fellesskap av tros- og livssynssamfunn.  

− STL arbeider for at nivået på den offentlige finansering av tros- og livssynssamfunn 

opprettholdes.  

 

 

 

3. Den sentrale kunnskapsarena om tros- og livssynsmangfoldet  

STL skal i perioden aktivt bidra til en åpen og kunnskapsbasert samtale om tros- 
og livssynstradisjoners og -individers rolle og bidrag i samfunnet. STL skal 
arbeide for at religionskritikk settes inn i en helhetlig og nyansert sammenheng 
som fungerer konstruktivt og samfunnsbyggende.  

− STL bidrar til en kunnskapsbasert samtale om tro og livssyn.  

− STL bidrar til en kunnskapsbasert og konstruktiv kritikk av religioners og livssynssamfunns 

roller i det norske samfunnet.  

− STL er en frimodig pådriver for dialoger og diskusjoner om sosialetiske spørsmål i samfunnet 

og responderer på aktuelle problemstillinger.  

− STL arbeider for forståelsen av at det finnes spilleregler for offentlige tros- og 

livssynsdebatter og arbeider for at tros- og livssynssamfunnene står opp for hverandre der 

disse brytes. 
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4. Et større oppdrag 

STL arbeider i perioden med å utvikle seg som organisasjon og utforske sin egen 
rolleforståelse og bidrag i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. STL skal i 
perioden hente inspirasjon og erfaringer fra andre aktører og samarbeidspartnere 
nasjonalt og internasjonalt.  

− STL arbeider for at de verdier og holdninger som fremkommer av innholdet i STLs 
formålsparagraf blir kjent.  

− STL arbeider for å være en synlig politisk aktør og aksjonist med tydelig forankring i 
formålsparagrafen.  

− STL arbeider for å formidle erfaringer fra tros- og livssynspolitisk arbeid og -dialog i Norge.  

− STL arbeider videre med etableringen av et nasjonalt «Dialogens hus», både i form av fysiske 
lokaler og digitale møteplasser.  

− STL søker å samarbeide med andre relevante nasjonale og internasjonale partnere der det er 
naturlig og formålstjenlig.  

 


