UKM 06/17 Dialog i praksis
Oppfølging UKM 06/16 Dialog og sosiale medier

Bakgrunn for saken «Dialog i praksis»:
Kirkemøtet 2016 (KM) sendte følgende utfordring til Ufung og Ungdommens kirkemøte
(UKM) i saken KM 15/16 Religionsmøte og dialog (fra vedtaksteksten):
Kirkemøtet ser behovet for styrket kompetanse og ber Utvalg for ungdomsspørsmål i
Kirkerådet og Ungdommens kirkemøte om å innhente og dele unges erfaringer og
kompetanse på dialogfeltet og særskilt reflektere over om det er mulig å drive dialog
via sosiale medier.
Utfordringen til Ufung og UKM var altså todelt:
1. … innhente og dele unges erfaringer og kompetanse på dialogfeltet
2. … særskilt reflektere over om det er mulig å drive dialog via sosiale medier.
UKM har valgt å legge opp til en prosess over to år for å besvare utfordringen fra KM.
UKM 2016 drøftet dialog på sosiale medier. Fra vedtaket i sak UKM 06/16 Dialog og sosiale
medier kan vi lese:
UKM mener sosiale medier på en god måte kan utfylle og bidra til dialog om tro og
identitet. Sosiale medier kan likevel ikke erstatte møtene ansikt til ansikt. Mennesker
trenger sosiale fellesskap i nærhet til hverandre. Derfor blir svaret på Kirkemøtets
spørsmål om det er mulig å drive dialog på sosiale medier et «ja», men med en del
forbehold. Vi tror det er mer fruktbart å fokusere på de sidene ved sosiale medier som
kan bidra til dialog og utfylle møtene som skjer ansikt til ansikt, slik vi har vist i
punktene ovenfor. (s. 4)
Vedtaksteksten la opp til et videre arbeid med dialog – og i forlengelse av arbeidet med
dialog på sosiale medier – dialog i praksis. Fokuset for «andre del» av behandlingen av dialog
på UKM 2017 skal altså være å
1. … innhente og dele unges erfaringer og kompetanse på dialogfeltet
I vedtaksteksten fra 06/16 står det til slutt om prosessen frem mot UKM 2017:
Vi ønsker bidrag med konkrete erfaringer fra arbeid med tros- og livssynsdialog fra
menigheter, organisasjoner eller fra ungdomsrådene i bispedømmene. Bidragene kan
gjerne være laget sammen med venner, bekjente og dialogpartnere med annen tro
eller overbevisning.

Bidragene kan være i form av:
• Intervjuer eller samtaler med unge om tro og identitet (gjerne fra flere forskjellige
tros- eller livssyn).
• Beskrivelser av dialogsamlinger eller dialogmøter som har vært gjennomført.
• Dialogopplegg som har vært gjennomført i konfirmantgrupper, speidergrupper,
kor eller annet arbeid blant unge i menighetene.
• Samarbeid med andre tros- eller livssynssamfunn om diakonalt arbeid (innsamling
eller arbeid til gode formål, osv.).
• Eksempler på god dialog på sosiale medier.
• Beskrivelser av studieturer med fokus på dialog.
 UKM ønsker at bidragene utfylles med refleksjon blant følgende spørsmål:
• Hvem inkluderer dere i bruken av ordet «vi»?
• Tror dere det skapes nye «vi-fellesskap» på tvers av tro og overbevisning, kultur
og språk, kjønn og identitet, der dere bor og i tilfelle hvordan?
• Hva tenker dere, på bakgrunn av egen erfaring, kjennetegner religionsdialog?
• Hvordan kan dere legge til rette for dialog gjennom aktiviteter og samarbeid,
også via sosiale medier (dialog gjennom praksis, også kjent som «diapraksis»)?
• Hvordan kan dere snakke om tro eller overbevisning på en god måte?
• Hvordan kan kjøreregler for bruk av sosiale medier i dialog om tro og identitet
være utformet? Og hvordan deler vi slike kjøreregler? Vi ber om innspill til dette.

Bakgrunn for komitéarbeidet:
Ufung fikk i løpet av året inn bidrag til tema om dialog fra Oslo, Nidaros og Hamar. Bidragene
som har kommet inn blir tatt med videre i komitearbeidet på UKM. Det faktum at det ble få
bidrag må også drøftes. Det er liten tvil om at vi trenger mer materiale på feltet dialog enn det
vi har fått inn i løpet av året. Siden tema er «erfaringer og kompetanse på dialogfeltet», eller
med andre ord: «dialog i praksis», ønsker Ufung å utfylle og intensivere erfaringsdelen av
UKMs arbeid med dialog. Derfor legges komitéarbeidet i år opp som et verksted – der dialog
og erfaringer med dialog gjøres på UKM.

Verksted for komitéarbeid på saken:
Ufung utfordrer komiteen til å arbeide videre med tema på følgende måte:
Til arbeidet med tema om dialog inviterer vi unge mennesker i alderen 18-30 fra ulike trosog livssynssamfunn og med minoritetsbakgrunn i Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og
Finnmark) som kan være våre (komitémedlemmenes) dialogpartnere under UKM.
Dialogpartnerne inviteres også til å være tilstede under UKM.

Komitésekretær Steinar Ims har innledende verksted for
komiteen om intervjuteknikk og for komitémedlemmer og
dialogpartnere om dialogmetode.
Hvis mulig (og ønskelig) tas hele eller deler av dialogen opp på film.
1. Dialogpartnerne inviteres til følgende:
a. Intervjuobjekter og samtalepartnere for medlemmene i komiteen.
Medlemmene setter seg sammen med dialogpartner en pluss en eller to pluss
en og intervjuer dialogpartner ut i fra listen med spørsmål som står ovenfor
(fra sakspapiret i fjor: «Fokusere hovedsakelig på følgende spørsmål», se
ovenfor. Spørsmålene bearbeides før de brukes på UKM).
b. Intervjuet kan følges opp - etter samling i komiteen – med dialoger om de
samme spørsmålene (der begge parter deler med hverandre).
c. Dialogpartnerne kan brukes i andre sammenhenger på UKM – som
dialogpartnere eller som innledere om tros- og livssynstilhørighet i Tromsø og
Nord-Hålogaland.
2. På bakgrunn av intervjuer, dialoger og samtaler i komiteen presenteres et
sluttdokument for UKM der bl.a. følgende tema belyses:
a. Hva kan vi som ungdom og unge voksne i majoritetskirken lære av våre
dialogpartnere? Hvordan skaper vi rom for å dele erfaringer og tanker om tro
og overbevisning på en tillitsskapende måte?
b. Hvordan kommer vi i gang med dialog? Anbefalinger og råd til ungdom (fra
alle tros- og livssynsbakgrunner) til å starte dialog lokalt.
c. Hva skjer i dialogen? Og hva skjer i dialogen til forskjell fra i intervjuet med
dialogpartneren?
3. I tillegg – om mulig - presenteres videoklipp med utdrag av intervjuene og dialogene
komiteen har hatt med dialogpartnerne.
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