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Høringsuttalelse til NOU 2013:1 Det livssynsåpnesamfunn

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn takker for muligheten til å komme

med høringsinnspill til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Vi vil gratulere Stålsett-utvalget for synliggjøring av visjonen om et samfunn der det er rikelig

med rom for tro og livssyn. NOU 2013:1 anerkjenner det kulturelle og livssynsmessige

mangfoldet som utgjør dagens Norge. MiRA-Senteret verdsetter utvalgets forslag til tiltak i

arbeidet med å lage institusjonelle rammer som øker individets mulighet til "å være norsk";

leve og utvikle seg i det norske samfunnet av i dag på mange ulike måter.

Vi mener det er viktig å huske på mangfold også innenfor samme trosretning, og vi bifaller

utvalgets flertall som går inn for en bevegelse vekk fra religiøsitet knyttet til nasjonal

identitet. MiRA-Senteret er tilhenger av en sekulær stat og et pluralistisk samfunn. Vi ser

gjerne at statens rolle heller er passivt beskyttende enn aktivt støttende i religions- og

livssynsspørsmål. Mangfoldet må også favne personer som ikke er livssynsmessig organisert.

Alle tiltak som bidrar til å sikre likebehandling, og hvor menneskerettighetene ligger til

grunn, ser vi på som betydningsfulle framskritt. I det følgende har vi valgt å kommentere de

punktene som er mest relevante for MiRA-Senterets nedslagsfelt. Vi er et ressurssenter og

møtested for minoritetskvinner i alle aldre.

Våre erfaringer tilsier at det i dagens Norge er mulig å leve godt med uenigheter selv om de

mest fundamentale spørsmål i tilværelsen, noe vi gjennom vårt daglige virke bidrar til.

Senterets virksomhet bygger på idealet om et likestilt samfunn der alle mennesker —

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, kultur og seksualitet —har like muligheter og

rettigheter. Ett av våre fremste verktøy er —som utvalget nettopp framhever betydningen av

—dialog. MiRA-Senteret erfarer stadig hvordan dialog bidrar å styrke fellesskap, toleranse og

respekt også når uenighet råder mellom individer. Vi gir derfor vår fulle støtte til utvalgets

forslag om tilrettelegging for organisert dialog på mange arenaer, lokalt og sentralt.
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Kapittel 8. De internasjonale menneskerettighetene —et vern om tros- og

livssynsfriheten

I tillegg til de tankesett og handlinger som er beskyttet av de internasjonale

menneskerettighetene vil MiRA-Senteret framheve individers rett til å konvertere og rett til

å forlate et trossamfunn. Særlig vil vi påpeke at tros- og livssynsfrihet ikke under noen

omstendigheter må tilsidesette hensynet til kvinners, barns og homofiles rettigheter. Når

likebehandling av kvinner tilsidesettes med begrunnelse i religiøs norm eller praksis, mener

vi staten har en viktig oppgave i å gripe inn og påse at menneskerettighetene overholdes.

Kapittel 9. Prinsipper for en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Som vi har vært inne på tidligere er MiRA-Senteret positive til de prinsippene utvalget

foreslår. Prinsippet om at alle bør akseptere å bli eksponert for andres livssynspraksis i det

offentlige rom (nr.8.) stemmer godt med flertallets tilrådning om at staten fører en aktivt

støttende tros- og livssynspolitikk. Skillet mellom offentlig virksomhet og offentlig rom bør

imidlertid tydeliggjøres.

Kapittel 11. Tro og livssyni det offentlige rom

11.4.1 Nasjonale symboler, markeringer

MiRA-Senteret sier seg enig i utvalgets innstilling om at fremtidige praktbygg eller

minnemonumenter må utformes slik at de er inkluderende for mangfoldet.

11.4.2 Gjennomføring av valg

Utvalgets prinsipielle anbefaling om interne valg i Den norske kirke, eller i andre

trossamfunn, for fremtiden ikke sammenfaller med offentlige valgdager, er noe MiRA-

Senteret støtter.

Kapittel 12. Normativt mangfold knyttet til tro og livssyn

MiRA-Senteret er tilhengere av en "dynamisk sameksistens" i betydningen gjensidig

utveksling og påvirkning. Vi ser det som helt naturlig at majoriteten tilpasser seg

minoritetene, ikke bare omvendt. I arbeidet for å motvirke det kunstige og kategoriserende

skillet mellom "oss" og "dem" vil vi påpeke myndighetenes viktige ansvar for å legge til rette

for kontakt, dialog og fredelig konfliktløsningsmetode. Dersom perspektivet like rettigheter

skal kunne vinne frem i et samfunn som hvor likhetstankegangen hittil har vært



dominerende,er nettoppdialog et megetviktigvirkemiddel.Allehar godtav å erfare og

forholdesegtil individersforskjellighet, menervi.

I et livssynsåpentsamfunnfinner MiRA-Senteretdet ogsåhelt nødvendigmed åpenhetom
ogkritikkav de farefulleogskadeligeeffektene av livssynsutfoldelse.Religionmå ikkeunder

noenomstendigheterfå bli en normativforklaringpå uønskedehandlinger.

Kapittel 13. Plaggog symboler

Vi er gladfor at utvalgetsflertall stadfesterat et livssynsåpentsamfunntillater folk å gå med

religiøseplaggog bærede symbolerde ønsker,ogsåpåjobben,så lengede ikkeer praktiski

veienfor vesentligehensyni arbeidet.

Vi mener dette ogsåbørgjeldedommere. Endommerskalupartiskivaretanorsklovogalle

implisertepartersrettssikkerhet.Dommerkappensfunksjoner kun å signalisereen rollesom

innebærerhåndhevingav loven.

Kapittel 14. Livssynsåpneseremonirom

MiRA-Senteretverdsetterat et samletutvalganerkjennerbehovetfor egnedeseremonirom

for alle borgere.Vi er gladfor at utvalgetpekerpå behovetfor egnedeogverdige

seremoniromogsåfor dem somvelgerå stå utenfortros-og livssynssamfunn.Etforsterket

kommunaltansvarfor å ivaretalikebehandlingsprinsippetved å tilby livssynsnøytrale

seremoniromer positivt,men vi frykter at en anmodningtil kommuneneom å legge

Økonomiskogpraktisktil rette for dette ikkeer et sterktnokinsitament.MiRA-Senteret
oppfordrerderfortil opprettelsenav en søknadsbaserttilskuddsordninghellerennen

anmodningom finansieringfra kommunensfrie midler.

Kapittel 15. Tro og livssyni offentlige institusjoner

MiRA-Senteretstøtter utvalgetsflertall i at det bør ansetteskvalifiserttros-og
livssynspersonellfra flere trosretningerbåde i helse-,rus-og kriminalomsorgen.Etmål må

være at alledøgnbasertehelseinstitusjonerkantilby livssynsåpnerom innenoverskuelig

fremtid. Vi serdet somen viktigoffentligoppgaveå stimuleretil at lokaleløsningerutviklesi

samsvarmed eksisterendebehov.Etterspørselenetter tro og livssynsåpnerom vilvære

økende,og nårdet gjøreskjent at tilbudet eksisteresvil stadigflere benyttesegav det.
Særliger vi opptatt av at kvinnerog barnsombefinnersegi en sårbarlivssituasjonskalbli

møtt medforståelseog respekt.Grunnleggendeholdninger,normerogverdieraktualiseres

ofte i livetsvanskeligsteøyeblikk.Dersomen da oppleverå bli møtt av menneskersom



responderer i samsvar med egne verdier og holdninger, vil det fremme trygghet og styrke

tilhørighet.

15.7 Utdanningsinstitusjoner

MiRA-Senteret mener at elevers rett til selv å organisere livssynsaktivitet i friminutt må

ivaretas, men at rommene i utgangspunktet må være livssynsnøytrale. Innredning og evt.

religiøse effekter kan elevene selv medbringe eller oppbevare i dertil egnet rom.

15.8 Kriseberedskap og dødsbudskap

MiRA-Senteret er enig i utvalget om at det å overlevere dødsbudskap er en offentlig

oppgave, men oppfordrer til samarbeid med de ulike tros- og livssynssamfunn. På samme

måte som det er viktig at omsorgspersonell i døgnbehandling og andre institusjoner innehar

kompetanse og har gjennomgått god opplæring, er dette viktig i krisesituasjoner og i møte

med døden. Lokale kriseteam bør for eksempel ha en grunnleggende innføring i ulike

tradisjoner, holdinger og verdier knyttet til døden.

Kapittel 17. Offentlige funksjoner —tros- og livssynssamfunnenes

vigselsmyndighet

På bakgrunn av vår kjennskap til kompliserte praktiske og økonomiske situasjoner som kan

oppstå ved skilsmisse, vil MiRA-Senteret påpeke viktigheten av å tydeliggjøre skillet mellom

teologisk og juridisk ekteskapsinngåelse. Vi støtter utvalgets flertall som går inn for at alle

ekteskapsinngåelser heretter skal skje sivilt.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med en høringsuttalelse i

forbindelse med NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn og håper senterets bemerkninger

og forslag vil bli tatt til etterretning.

Med vennlig hilsen

MiRA-Senteret

Fakhra i

leder


