
Rom for alle – bruk for alle 

Forventningsdokument om likestilling, inkludering og mangfold 
i Den norske kirke  

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. 
Dere er alle én i Kristus Jesus.      Gal. 3,28 

Verdigrunnlag 

❖ Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme likeverd og ukrenkelige verdi.

❖ Enhver har rett til å definere sin egen identitet, erfare frihet og bruke sine evner,
så fremt det ikke fratar andre de samme muligheter.

❖ Menneskerettighetene, norsk lov og bærekraftsmålene legges til grunn arbeidet
med likestilling, inkludering og mangfold.

❖ Noen enkeltpersoner og grupper trenger et særlig vern og positiv diskriminering
for å få sine rettigheter ivaretatt og realisert sitt potensiale.

❖ Likestilling og mangfold krever endring for å oppnå rettferdighet.

Kirkens fellesskap preges av livsglede, hvor Guds kjærlighet samler oss 
og hvor mangfoldet blant medlemmene vedsettes.  

➢ Alle mennesker skal oppleve seg like velkomne og verdsatt i kirkens mange rom.

➢ Kirken har nulltoleranse for alle former for diskriminering som hindrer
mennesker i å oppleve seg som et fullverdig medlem av fellesskapet og som
begrenser en i å ta i bruk sine evner og kompetanse i kirkens tjeneste.

➢ Barn og unge skal oppdras til tillit og toleranse for mangfold. De skal utrustes til å
gjenkjenne og motarbeide diskriminering og urett.

Kirkens oppdrag er å formidle evangeliets frigjørende kraft i møte med 
alle mennesker, slik at de kjenner seg elsket av Gud og verdsatt av 
medmennesker. 

➢ Kirken bygger åpne fellesskap preget av respekt, raushet og toleranse for
mangfold, sammen med andre tros- og livssynssamfunn, sivilsamfunns-
organisasjoner og myndigheter.

➢ Kirken bidrar til å oppfylle bærekraftsmål nr. 5 for å oppnå likestilling og styrke
jenters og kvinners stilling i samfunnet, lokalt, nasjonalt og globalt.

➢ Kirken påpeker og motarbeider urett og maktmisbruk som fører til diskriminering
og nedvurdering av enkeltmennesker eller grupper av mennesker.



Kirken som arbeidsgiver forplikter seg på å sikre at ingen ansatte 
utsettes for diskriminering og at alle ansatte verdsettes og får brukt sin 
varierte kompetanse. 

➢ Alle med arbeidsgiveransvar stimulerer og legger til rette for et likestilt og
inkluderende mangfold blant kirkens ansatte.

➢ Alle med arbeidsgiveransvar kjenner og gjør sin plikt for å fremme likestilling og
avverge alle former for diskriminering.

➢ Arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling og medarbeiderskap som ansvarliggjør
og utruster kirkens ansatte, slik at de fremmer likeverd, likestilling og mangfold -
både i arbeidsfellesskapene og i menighetene.

➢ Forventningsdokumentet konkretiseres i Handlingsplan for likestilling,
inkludering og mangfold.
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