Demokrati og likeverd - Utdrag fra strategiplan for
samisk kirkeliv i Den norske kirke (2019-2027)
Del 3 Mål og strategier -> 3.7 Demokrati og likeverd (s. 26-27)

Mål
A

Strukturene i Den norske kirke bidrar til å ivareta og fremme et livskraftig og
likeverdig samisk kirkeliv.

B

Saemien Åålmege (samsk menighet i sørsamisk område) er en samisk
kategorialmenighet som skal styrke og utvikle sørsamisk kirkeliv, kirkelig fellesskap,
sørsamisk språk og identitet.

C

Den norske kirkes demokratiske organer rommer samisk selv- og
medbestemmelse.

Strategier
Menighetsrådenes ansvar:
-

Bidra aktivt til å foreslå kandaidater til samiske verv i Den norske kirke.
Bidra til å sende samiske ungdommer til Ungdommens kirkemøte og Bispedømmenes
ungdomsting.
Jobbe for økt samisk representasjon i menighetsråd i det tradisjonelle samiske
bosettingsområdet.

Biskopene og bispedømmerådene:
-

Se til at organiseringen i bispedømmet bidrar til å ivareta og fremme samisk kirkliv
ved at det finnes samiske fagmiljøer.
Hamar, Møre, Stavanger og Oslo: bidra til at den samiske befolkninga oppmuntres til
å la seg velge til demokratiske organer i bispedømmet.
Nidaros bispedømme: bidrar til at Saemien Åålmege kan fortsette å være en samisk
menighetsarena hvor sørsamisk kirkelig fellesskap og identitet styrkes og utvikles.
De tre nordligste: følge opp forpliktelser med samisk representasjon i råd og utvalg.
Biskopene i Sør-Hålogaland og Nord-hålogaland deltar i Samarbeidsrådet for Kristne
kirker i Barentsregionen (SKKB).

Samisk kirkeråd og Kirkerådet:
-

Bidra til å oppfylle forpliktelser knyttet til gjennomføring av demokratiske prosesser
for å ivareta samisk selv- og medbestemmelse, også i kirkens ungdomsdemokrati.
Arbeide strategisk og langsiktig med samiske unges plass i kirkedemokratiet, og jobbe
med rekruttering til ulike råd og organer.
Bidra til at Saemien Åålmege kan fortsette å være en samisk menighetsarena hvor
sørsamisk kirkelig fellesskap og identitet styrkes og utvikles.
Bidra til at praksis med samisk representasjon i Den norske kirkes delegasjoner i
sentrale internasjonale/økumeniske fora videreføres.
Bidra til at deler av Den norske kirkes årlige økonomiske støtte til Kirkenes
verdensråd og Luthersk verdensforbund kan øremerkes urfolksarbeid.

Bakgrunn, utdypelse og konkretisering kan leses under Del 4 Samisk kirkeliv – livskraftig
og likeverdig -> 4.7 Demokrati og likeverd (s. 46-49)

