Ungdom - Utdrag fra strategiplan for samisk
kirkeliv i Den norske kirke (2019-2027)
Del 3 Mål og strategier
-> Fra 3.2 Samisk språk og kultur i trosopplæringa (s. 19)

Mål
A

Døpte mellom 0-18 år møter en kirke som tar vare på samiske barn og unges
flerkulturelle tilknytning og deres flerspråklighet.

(…)
C

Samiske konfirmanter har tilgang til et landsdekkende trosopplæringstilbud,
der deres samiske språk og identitet styrkes.

(…)
E

Samiske barn og unge i menigheter der det bor mange samer, har tilgang til
trosopplæringsressurser på samisk, møter samisktalende ansatte og har tilbud om
trosopplæring på samisk.

Strategier
Menighetsrådenes ansvar:
-

-

Innarbeide samisk innhold i trosopplæringa for alle barn og unge.
Bruke Plan for samisk trosopplæringen i sitt trosopplæringsarbeid.
Menigheter med mange samiske barn skal gi et samiskspråklig tilbud i
trosopplæringa til samiske barn og unge.
Sikre at samiske barn og unge i trosopplæringa møter kunnskap om lokale
samiskkirkelige tradisjoner; for eksempel ved at dåpstradisjoner, trospraksis og
høytider med en særlig betydning for samene synliggjøres og formidles.
Oppmuntre og støtte trosopplæring i hjemmene. Bidra med materiell.

-> Fra 3.5 Rekruttering, kompetanse og fagutvikling (s. 23)

Mål
A

Samisk kirkeliv og samiske kristne tradisjoner har en plass som fagområde i alle
kirkelige grunnutdanninger.

(…)
F

Den norske kirke er en relevant og aktuell arbeidsplass for samer.

(…)
H

Den norske kirke bidrar til at urfolkenes plass og historie i kirkens misjonsfaglige
arbeid gis rom og verdi.

Strategier
Biskopene og bispedømmerådene:
(…)

-

Satse på Ungdommens kirketing som arena for rekruttering av samisk ungdom.

(…)
Samisk kirkeråd og Kirkerådet:
-

I dialog mellom Den norske kirke og utdanningsinstitusjonene løftes behovet for at
kompetanse om samisk kirkeliv, samiske kristne tradisjoner og samiske språk må inn
i grunnutdanningene.

-

Bidra til at samisk ungdom nåes på utdanningsmesser for elever i videregående
skoler.

(…)

-> Fra 3.7 Demokrati og likeverd (s. 26)

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 til å sende samiske ungdommer til Ungdommens kirkemøte og Bispedømmenes
ungdomsting.

(…)
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.

Bakgrunn, utdypelse og konkretisering kan leses under Del 4 Samisk kirkeliv – livskraftig
og likeverdig:
-> 4.2. Samisk språk og kultur i trosopplæringa, konfirmantleir og ungdomssamlinger s.
31-32.
-> 4.7 Demokrati og likeverd, samiske ungdommer og deres plass i kirkeliv og kirkens
demokrati s. 46-49.

