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0030 Oslo

Uttalelse vedrørende innstilling fra Livssynsutvalget (NOU1 Norges offentlige utredninger) 2013

SIAN har på sitt årsmøte 15. mars 2013 drøftet utvalgets innstilling. Vi tillater oss herved å fremlegge

følgende syn overfor departementet:

Dersom Stortinget og regjeringen legger til grunn flertallsinnstillingen fra utvalget, vil det medføre at

islam etter hvert vil få en fremtredende stilling i det offentlige rom i det norske samfunn. Det legges

her opp til en sammenblanding av religion og politikk på en måte som er fremmed for norsk

samfunnsliv.

Religiøse og livssynsmessige aktiviteter må anses å være et personlig anliggende; en privat sak. Det

enkelte religions- og livssynssamfunn må selv bære kostnadene ved trosutøvelsen. Staten skal ikke

verken diskriminere eller favorisere noen religion eller livssyn, men sikre religionsfriheten innenfor

lov og rett.

På denne bakgrunn slutter vi oss til mindretallets innstilling.

Det er uakseptabelt at Staten med sin tilskudclsordning til religions- og livssynssamfunn utenfor Den

norske kirke, finansierer islamske trossamfunn; hvis lære er i strid med menneskerettighetene, norsk

lov, etiske normer og regler.

Det vises her til mail-brev til Kulturdepartementet datert 13. september 2010 hvor SIAN har

redegjort nærmere for disse forhold.

Staten kommer i strid med seg selv når det offentlige finansierer ulovlig religiøs virksomhet som

etter sin art handler om politikk. Det fremgår av «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» —at

Staten skal ikke gi støtte til trossamfunn dersom disse «kjem i strid med rett og moral».

SIAN ber om at det nedsettes en offentlig kommisjon som får i oppdrag å vurdere om islam «med si

lære og sitt arbeid kjem i strid med rett og moral». SIAN bør være representert i en slik kommisjon.

Oslo, 15. mars 2013

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr
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