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Introduksjon: 

 

Siden 1993 har det pågått et aktivt dialogarbeid mellom Islamsk Råd Norge og 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke gjennom en egen kontaktgruppe mellom disse. 

De grunnleggende verdiene i dette kontinuerlige arbeidet er gjensidig respekt og tillit.  

Målet er å forebygge konflikter og skape et rom for forståelse mellom muslimer og 

kristne, også i forhold til storsamfunnet. Det har vært en særlig oppgave å samarbeide 

for å utfordre fordommer og stereotypier av hverandre, samt å motvirke islamfobi og 

diskriminering av den muslimske minoriteten i Norge.  

 

I dialogarbeidet vektlegges religionsfriheten. Religionsfrihet er en verdi som må 

gjenspeiles i holdninger til mennesker av en annen tro enn ens egen. Retten til å skifte 

religiøs tro er en del av religionsfriheten. I Norge i dag er det ikke mange mennesker som 

konverterer fra kristendom til islam eller motsatt. Likevel ønsker vi å komme med en 

felleserklæring om dette spørsmålet. Ingen skal være i tvil om at religionsfriheten med 

retten til å konvertere fullt ut er anerkjent som prinsipp, gjenspeilet i holdninger og 

akseptert i praksis både av Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske 

kirke:  

 

 

 

 

 

 

 
 



Felleserklæring: 
 
 

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 

understreker i fellesskap at alle fritt skal kunne velge sin tro. Vi tar avstand 

fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering som følge av 

at mennesker ønsker å konvertere eller har konvertert fra en religion til en 

annen, enten det skjer i Norge eller i utlandet. 

 

Vi tolker våre ulike religiøse tradisjoner slik at enhver må få velge sin egen 

tro og religiøse tilhørighet på fritt grunnlag, samt få utøve sin tro – både 

privat og offentlig.  

 

Når vi misjonerer og informerer om vår egen tro, må dette skje innenfor 

etisk akseptable rammer, det vil si uten noen form for maktbruk eller 

manipulasjon. Skal trosfriheten ivaretas, er det viktig at all konvertering 

skjer på fritt grunnlag. 

 

Som religiøse fellesskap opplever vi, hver på vår side, at det er gledelig når 

noen ønsker å dele vår tro og bli del av vårt trosfellesskap. Derfor vil vi 

også, hver på vår side, respektere en persons rett til å konvertere til en annen 

religion enn vår egen. 
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