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HØRINGSUTTALELSE

FRA DØVES MENIGHET,

BERGEN

Døves menighet, Bergen vil understreke at uansett hvilket forhold det blir mellom stat og kirke, og uansett
fremtidig ordning for Den norske kirke, er det viktig at organiseringen av døves menigheter %r sin
rettmessige plass i prosessen og en ordning som gagner menighetene. Da er det noen punkter som må
ivaretas:
1. Det må sikres kontakt mellom døves menigheter og ansatt i disse over hele landet slik at det
døvefaglige blir ivaretatt.
2. Det må sikres en finansiell ordning som tar hensyn til at våre behov for finansiering skiller seg fra
andre menigheter ved at vi ikke har kommunal tilknytning og mangler et medlemsantall som gir
grunnlag for givertjenestefinansierte stillinger.
3. Vi må som minoritet, sikres representasjon i styrende organer slik at vi ikke blir overlatt til oss selv,
men fremstår som en tydelig del av Den norske kirke. Det er naturlig i denne sammenheng å

sammenligneoss med de samiske menighetene.
Selv om vi har opplevd å bli tilsidesatt og ikke nevnt der det hadde vært naturlig i utredningsarbeidet, har vi
nå forventning til at vi blir tatt med og far en ordning hvor vi fremstår som vanlige menigheter samtidig som
våre spesielle behov blir ivaretatt. I kirkelige utredninger bør det være like naturlig å henvise til tegnspråk
som til samisk og kvensk.
J. Vedlagt følger spørreskjemaet der menighetsrådet har krysset av for svaralternativer. Menighetsrådet
ønsker å knytte en del utfyllende kommentarer til svarene:
1. Den norske stat skal føre en aktiv og støttende livssynspolitikk som bygger på kristne og
humanistiske verdier.
Det er viktig å lovfeste vern for alle trossamfunn og livssyn og at det blir tatt hensyn til alle typer
minoriteter innen alle trossamfunn. Alle skal behandles likt. Norge har vært et kristent land siden
1030. Det er viktig å holde fast ved den kristne kulturarven. Grunnloven bør derfor ha en paragraf
som sier noe om dette.
2. For døves menigheter ser det ut til at lovforankret folkekirke er den ordningen som ivaretar
muligheten til å være landsdekkende og som ikke legger stor vekt på graden av engasjement i
menigheten. Lovforankret folkekirke gir kirken rett til å utnevne sine egne ledere.
5. I dag er medlemskap og stemmerett i Den norske kirke basert på dåp og menighetsrådene velges
demokratisk. Bispedømmerådene velges av menighetsrådene. Det er fire leke medlemmer. Det vil si
at medlemmene ikke representerer ett bestemt menighetsråd. Det bor være gjennomgående
representasjon, slik at det blir kontakt mellom det som rører seg i menighetsrådene og det som skjer
på Kirkemøtet.
6. Det må taes hensyn til alle typer minoriteter, religiøse, språklige, seksuelle osv.
8. Menighetsrådets svaralternativ forutsetter at staten tar ansvar for den totale finansieringen av Den
norske kirke.

Døves menighetsråd, Bergen vil så igjen presisere at uansett kirkeordning, er det viktig at døves menigheter
blir oppfattet som ordinære menigheter i Den norske kirke. Ordningen for disse menighetene må innarbeides
i en ny kirkeordning og finansiering. Dette må skje når ordningen for Den norske kirke utarbeides. Det må
ikke utsettes til senere. Døve kan som nevnt i innledningen, punkt 3, i denne sammenhengen sees på som en
kulturell og språklig minoritet. Døves menigheter kan ikke sammenlignes med andre kategorialmenigheter.

Vennlig hilsen

Arvid Støyva
Menighetsrådsleder
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Guri Kaland Sværen
Daglig leder

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
LI Kommune

®
Q
Q
Q

Menighetsråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
® Bør avvikles 5.-F] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
0

Grunnloven

R Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
[] Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsØet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
© Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget

[] At Den norske kirkeer en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokalekirke (menighetsrådeller kirkelig fellesråd) y.,
Kommunen
[] Vet ikke / ønskerikke å svare

,.,, frv Y-

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
El Den lokalekirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret S,--s-r[ Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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