
 
 

 

UKM 17 Resolusjon 

Kirken er en viktig pådriver for rettferdig fordeling 
 
Ungdommens kirkemøte i 2016 uttalte i saken reformator i dag1 at kirken er en 
politisk aktør som har et ansvar for å uttale seg om politiske saker. Denne 
resolusjonen er utarbeidet i henhold til UKM sak 05/17 “sykt rik” og årets UKM tema 
“Brobrygger”.2 
 

Gjennom ord og handling kjempet Jesus mot urettferdige strukturer i samfunnet. 
Som kirke står vi i dag også overfor urettferdige strukturer. Nestekjærlighetsbudet og 
forvalteransvaret gir oss som kirke et etisk ansvar, også til hvordan vi forholder oss til 
den internasjonale økonomien. Til nå har den internasjonale økonomien bidratt til 
større forskjeller, hvor ulikhetene mellom fattige og rike stadig øker. 
 

Kirken kan bidra i samfunnsdebatten om fordeling av verdens ressurser på flere 
måter. 425 milliarder kroner forsvinner ut av Afrika i skatteflukt hvert år.3 Disse 
pengene kunne blitt brukt til velferdsutvikling av skoler, helsetjenester og veier. 
Isteden forsvinner disse pengene ut av fattige land på grunn av et urettferdig  
skattesystem som tillater dette.  
 
"Den norske kirke har en mulighet til å følge opp sitt samfunnsansvar ved å bruke sin 

stemme og stå opp mot denne urettferdigheten." Kirkens Nødhjelp, Changemaker 
Norge og KFUK-KFUM Global har i 2017 en felles kampanje for å belyse denne 
problemstillingen, som også er løftet frem av flere norske politiske partier i 
stortinget, og diskutert i EU-parlamentet. 
 
På bakgrunn av tidligere fattet vedtak av UKM, innspill fra ungdom og organisasjoner 

tilknyttet Den norske kirke, mener UKM 2017 at rettferdig fordeling er viktig, og stiller 
seg bak oppropet til Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Changemaker for et mer 
rettferdig skattesystem. Et skattesystem som fordeler godene rettferdig. 
 
Ungdommens Kirkemøte 2017 støtter kampen for et rettferdig skattesystem og 
oppfordrer lokale menigheter til å bruke kampanjen aktivt i trosopplæring for 

ungdom. 

                                                                 
1 UKM 04/16 - Reformator i dag s.5 
2 UKM 05/17 - Sykt rik 
3 ulikhet.no 
 

  


