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Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing

Vi viser til Deres brev av 12.02.2009 med vedlagt utredning om "Pilegrimsmotivet som
nasjonal satsing". Justisdepartementet har følgende kommentarer.

1.  GENERELT

Utredningen er prisverdig i sin brede beskrivelse av fenomenet pilegrimsvandring.
Det gjelder både beskrivelsen av det historiske elementet, av ledene, av
pilegrimsforeninger og overnattingssteder.

2. NASJONALT UTVIKLINGSPROSJEKT

Det er tydelig og gledelig at det nå tas til orde for at pilegrimsmotivet med så sterke
røtter også i vårt land, nå foreslås som et nasjonalt utvildingsprosjekt. Historisk har
pilegrimsvandringer hatt sitt utspring i kirken. Samtidig tas det til orde for at
pilegrimsmotivet må være et grasrotprosjekt. Det er ikke for oss uten videre klart
hvordan disse to linjene tenkes utviklet side om side.

3. PILGRIMSVANDRINGER FOR INNSATII.
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Det nevnes i utredningen at innsatte fra Bastøy har gått til Nidaros flere ganger.
Justisdepartementet vil støtte forslaget om pilegrimsvandringer også fra andre fengsler.
I så fall vil en kunne tenke seg vandringer som ikke gjennomfører hele leden Oslo-
Trondheim eller andre "hele" opplegg, men bare en del.

Pilegrimsvandring vil utgjøre en del av den totale soningtiden, gjerne helt på slutten av
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en dom som et tiltak under utslusing.

4. FORSKNING

Justisdepartementet ser det som viktig at et statlig utviklingsprosjekt følges tett av
forskning. I opplistingen av relevante faglige tilnærminger savner vi fagområdene
sosiologi og turisme/reiseliv. Sistnevnte har flere sterke fagmiljøer.

Justisdepartementet har for 2009 bevilget kr. 200.000,- til et forskningsprosjekt om
pilegrimsvandringene innsatte på Bastøy har vært med på. Prosjektet ledes av professor
Leif Engedal ved Det teologiske menighetsfakultet. Dette prosjektet vil også kunne gi
verdifull kunnskap om pilegrimsvandringer generelt sett. Det antas fullført i løpet av
inneværende år.

5. FRAMDRIFISPIAN

Justisdepartementet håper at satsingen også i framtiden kan komme innsatte og
domfelte til gode.
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