Dialog og forsoning - Utdrag fra strategiplan for
samisk kirkeliv i Den norske kirke (2019-2027)
Del 3 Mål og strategier -> 3.4 Dialog og forsoning (s. 22)

Mål
A

Den norske kirke er en aktør og deltar i forsoningsprosessene i Sápmi.

B

Dialog mellom Den norske kirke og andre kirker i samiske områder inkluderer
tematisering av samer og deres rett til selvbestemmelse og medbestemmelse.

C

Den norske kirke legger vekt på internkirkelig dialog som bygger på
forskningsbasert kunnskap om fornorskningen av samer, kvener og norsk-finner i
Norge.

D

Samiske kirkedager er en arena for faglig arbeid med samisk gudstjenesteliv på
tvers av landegrensene.

E

Det er lagt til rette for samhandling og samarbeid med læstadianske
forsamlinger.

F

Det er lagt til rette for tilgjengelig ressursmateriell for samtaler om kristen tro og
samisk spiritualitet.

G

Det er lagt til rette for tilgjengelig studie- og kursmateriell om dialogteologi og
religionsmøter som også inkluderer samisk kirkeliv.

Strategier
Menighetsrådenes ansvar:
-

Menigheter i samiske bosettingsområder: Legge til rette og bidra til å skape arenaer
der tiltak knyttet til forsoningsprosessen finner sted.
Bidra til, og lette til rette for samarbeid og samhandling med læstadianske
forsamlinger der det er ønskelig og mulig.
Bidra til at kulturnøter, religionsmøter og dialog er tama i trosopplæring både for
barn, unge og voksne.
Bidra til å skape rom for dialog mellom mennesker i lokalsamfunn ved hendelser og
situasjoner der det kreves.

Biskopene og bispedømmerådene:
-

De tre nordligste bispedømmene har et særlig ansvar for å legge til rette for, og sikre
at forsoningsabried i eget bispedømme finner sted.
De tre nordligste bispedømmene bidrar til at det utvikles arenaer for religionsdialog
som også inkludererer samisk kirkeliv, kristen tro og samisk spiritualitet.

Samisk kirkeråd og Kirkerådet:
-

Utvikle strategier for, og sikre kirkens deltagelse i forsoningsprosessene i Sápmi.
Bidra til ressurser for å øke innsatsen i arbeidet med samisk diakoni, forsoning,
dialog, inkludering, menneskerettigheter og globalt urfolksfokus.
Legge til rette for videreutvikling av samisk kirkelig valgmøte og samiske kirkedager
som sentrale samiskkirkelige arenaer.

-

Bidra til fagutvikling og dialog om kristen tro og samisk spiritualitet.
Bidra til studie- og kursmateriell om dialogteknologi og religionsmøter som også
inkluderer samisk kirkeliv.

Bakgrunn, utdypelse og konkretisering kan leses under Del 4 Samisk kirkeliv – livskraftig
og likeverdig -> 4.4 Dialog og forsoning (s. 37-41)

