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HØRINGSUTTALELSE FRA DØVEKIRKENES FELLESRÅD OM STATEN OG DEN
NORSKE Ø

Døvekirkenesfellesrådhardrøftet saken i tre møter. Døvekirkenesfellesrådharvalgt å gi sin
høringsuttalelsetil Departementetved både å brukespørreskjemaetog en egen uttalelsesom følger
nedenfor.
Døvekirkenesfellesrådmenerat vi på den måtenfar fremvårt anliggendepå en utfyllendemåte samt
at vi får utryktFellesrådetssamlendeholdningi saken. Vår uttalelsetar selvsagt utgangspunkti de
spørsmålog problemstillingersom reises i spørreskjemaet.
Vi har så godt det lar seg gjøre satt inn i kommentarfeltenepå spørreskjematdeler fra vår uttalelse
der vi menerdet passer inn.
Med bakgrunn i dette gis følgende uttalelse fra Døvekirkenes fellesråd.
•

•

•

I en ny, framtidigkirkeordninger det helt vesentlig og en forutsetningat Døvekirkens
økonomi og de økonomiskevilkårog finansieringav døvemenighetenesikres. Dette for at
vår egenart, vår landsdekkendefunksjonog det at vi skal være åpne inkluderende
døvemenigheterkan ivaretasog videreutvikles.
Uansett framtidig(e) kirkeordning(er)er det viktig og helt nødvendigat døvemenigheteneog
Døvekirkenesfellesrådfår sitt rettmessigeplass i prosessenog i en ordningsom ivaretar
Døvekirkensorganisasjon, strukturog kultur.
Den norske stat skal føre en aktivtstøttendelivssynspolitikksom bygger på kristneog
humanistiskeverdier. Det må være et lovfestet vern for alle trossamfunnog livssyn hvor alle
skal behandleslikt. Det må tas hensyntil alle minoritetersom språklige, religiøsem.v. Den
kristnekulturarvforankresi Grunnloven.
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•

Døve har rett til selv å tjene i og å bli betjent av den kirke der de selv er medlemmer. Siden
døve ikke ville kunne få gode kirkelig tilbud fra sin lokale kirke, har Den norske kirke etablert

et eget kirkelig arbeid for døve. Dette er ikke arbeid på siden av kirkens ordinære arbeid, men
det er et arbeid som utføres på vegne av den lokale menighet og Den norske kirke.

•

Døvemenighetene skiller seg fra hørende menigheter ved at de ikke har kommunal
tilknytning/finansiering, men direkte statlige tilskudd. Medlemstall alene vil ikke gi

tilstrekkelig grunnlag for givertjeneste og medlemsfinansiering
•

De strukturer, rettigheter og den organisasjon som er kjempet frem og nedfelt i "Forskrift om
ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten" og "Regler om sammensetning av og
valg til de døvekirkelige organer, og formene for deres virksomhet" må sikres og tilpasses

•

Det må tilrettelegges slik at døve har samme naturlige rett og mulighet til feiring av

Det døvekirkelige arbeids virkelighet og kirkeordning.
gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette gjelder både geografisk, faglig og
kommunikativt. Døvekirken må ha "det ekstra" som gjør det mulig for døve å få samme
mulighet som hørende. Det betyr at det døvefaglige og kontakten mellom menighetene må
sikres uansett organisasjonsmodell.

•

Døve er en minoritetsgruppe med eget språk i Den norske kirke. Det må sikres
representasjon i styrende organer slik at døvemenighetene kan fremstå som en tydelig del av

•

Den norske kirke.
Dagens valgordning med direkte valg til menighetsrådene må fortsette, men det bør være
gjennomgående representasjon fra menighetsråd til bispedømmeråd og kirkemøtet slik at det
blir kontakt mellom menighetsråd og kirkemøtet.

•

Kirkebyggene i Døvekirken skal fortsatt eies av menighetene. De økonomiske forholdene må
tilrettelegges slik at Døvekirken får tilstrekkelige økonomiske og faglige ressurser til å

forvalte den bygningsmassen og de verdier som kirkebyggene representerer. Det må være et
lokalt eierskap til kirkene mens det offentlige ivaretar selve bygningsmassen.
Sluttkommentar

og oppsummering

Døvekirkenes fellesråd presiser at uansett kirkeordning er det helt nødvendig at døves menigheter
blir oppfattet som ordinære menigheter i Den norske kirke. Når det gjelder spesielle og tilrettelagte

ordninger for våre menigheter må dette innarbeides i en ny kirkeordning og i finansieringen.Det er
av stor betydning at dette skjer samtidig med at den nye kirkeordningen utarbeides, og ikke i
etterkant. I dette arbeidet kan døvemenighetene sees på som språklige og kulturelle

minoritetsmenigheter og ikke som kategorialmenigheter.
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Døvekirkenes Fellesråd
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fellesrådets leder
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Døvekirkenes

fellesråd

Type høringsinstans
Q Kommune

Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Den norske stat skal føre en aktivt støttende livssynspolitikk som bygger på kristne og
humanistiske verdier. Det må være et lovfestet vern for alle trossamfunn og livssyn hvor alle
skal behandles likt. Det ma tas hensyn til alle minoriteter som språklig, religiøse osv. Den
kristne kulturarven forankres i Grunnloven.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

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

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Dagens valgordning med direkte valg til menighetsrådene må fortsette, men det bør være
gjennomgående representasjon fra menighetsråd til bispedømmeråd og kirkemøtet slik at det
blir kontakt mellom menighetsråd og kirkemøtet.
Døve er minoritetsgruppe med eget språk i Den norske kirke. Det må sikres representasjon i
styrende organer slik at døvemenighetene kan fremstå som tydelig del av Den norske kirke.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf ) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Q Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
[Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

0 Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
I en ny, fremtidig kirkeordning er det helt vesentlig og en forutsetning at Døvekirkens
økonomi og de økonomiske vilkår og finansiering av døvemenighetene sikres. Dette for at
vår egenart, vår landsdekkende funksjon og det at vi skal være åpne inkluderende
døvemenigheter kan ivaretas og videreutvikles.

7. Hvem ber ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

