
NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE.
HØRINGSUTTALELSE FRA HOLISTISK FORBUND. F

l
Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon med ca. 1.000 medlemmer. °
Vår høringsuttalelse grunner seg på vår formålsparagraf (vedlagt) og innholdet i FNs
menneskerettighetserklæringer.
Vi har også som utgangspunkt at Den norske kirkes indre forhold ikke er interessant for oss, da det
er statens rolle i denne sammenhengen som vi mener er viktig.
Holistisk Forbund mener at staten plikter å sørge for en reell likebehandling av samtlige tros- og
livssynssamfunn i Norge. Det må også føre til at Den norske kirke gis rett til indre selvstyre, uten
statlig innblanding, på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn.
Derfor mener Holistisk Forbund at modell tre(3 ),  fullt skille mellom kirke og stat, er det
eneste grunnlaget som kan sikre en rell likebehandling. En viktig konsekvens av dette, må så
bli at  §12 i Grunnloven ,  om at halvparten av regjeringens medlemmer må tilhøre Den norske
kirke, må fjernes.

Holistisk Forbund ønsker også en verdinøytral stat i forhold til tros- og livssyn. I stedet ønsker vi en
stat som i Grunnloven bygger på verdier som FNs menneskerettighetserklæringer,
Barnekonvensjonen og The Earth Charter.
Derfor mener vi også at forslaget til Gjønnes utvalgets flertall om at statens verdigrunnlag
skal forbli den kristne arv, er både ekskluderende og intolerant.

Holistisk Forbund mener at et fullt skille mellom kirke og stat, ikke fratar staten ansvaret for å, på et
likeverdig grunnlag, legge til rette for utøvelse av tros- og livssyn i Norge. Dette gjelder også det
økonomiske grunnlaget.
Derfor mener vi at staten (fortsatt)  skal ha et ansvar for å grunnfinansiere virksomheten i
tros- og livssynssamfunnene i Norge ,  men på like vilkår .  Vi mener dessuten at prinsippet om
slike Økonomiske forpliktelser også må grunnlovsfestes.
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