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Høringssvar :  NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke

Islamsk Råd Norge er en landsdekkende paraplyorganisasjon for muslimske
organisasjoner i Norge, og fungerer som en kontaktinstans mellom storsamfunnet og
norske muslimer. Islamsk Råd Norge representerer i dag nærmere 60.000 muslimer
gjennom sine medlemsorganisasjoner over hele landet.

I vårt høringssvar har vi valgt å ta utgangspunkt i spørsmål fra departementet til
høringsinstansene og en del problemstillinger som ble løftet frem av Gjønnesutvalget
knyttet til forholdet  mellom Staten og Den norske kirke.

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

Vi anbefaler at det utarbeides en ny tros- og livssynspolitikk basert på full trosfrihet,
samt likebehandling av ulike tros- og livssynssamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke

Vi mener på prinsipielt grunnlag at alle tros og livssynssamfunn i Norge skal være
likestilt. Vi  mener at dagens statskirkesystem er problematisk i forhold til de
menneskerettslige forpliktelsene Norge bør oppfylle og likebehandling av tros- og
livssynssamfunn i Norge. Islamsk Råd Norge anbefaler derfor at statskirken i sin
nåværende form avikles.

Islamsk Råd Norge ønsker å verne om retten til å utøve religion i det offentlige rom. En
fullstendig atskillelse mellom kirken og staten kan brukes som brekkstang for
sekularismen med en "avreligionisering" av samfunnet, noe vi er sterkt i mot. Det er ikke
noe ønske fra Islamsk Råd Norge at religion og livssyn skal forsvinne fra det offentlige
rom, og at det må sikres gjennom fortsatt aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.

Vi støtter Gjønnesutvalgets forslag om en lovforankret folkekirke som et alternativt
forslag som kan utredes videre inntil man har utarbeidet nye ordninger som ivaretar
kirkens egne behov for selvstyre i størst mulig grad.

Islamsk Råd Norge anbefaler at bestemmelsene i grunnlovens § 12 om at halvparten av
regjeringens medlemmer må være medlemmer av Den norske kirke fjernes.
Gjønnesutvalget foreslår at Stortinget tar over rollen til dagens kirkelig statsråd ved
innføring av en lovforankret folkekirke. Dette er også på mange måter problematisk, for
mens kirkelig statsråd kan forstås som et kirkelig organ, kan man neppe gjøre det
samme med Stortinget.
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3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Vi anbefaler at det vedtas en egen lov for en lovforankret folkekirke som stadfester dens
særstilling som riksdekkende folkekirke. Loven bør bare gi kortfattede rammebestemmelser,
mens resten av den kirkelige lovgivning bør overlates til Kirkemøtet som er Kirkens øverste
organ som videre kan vedta en omfattende kirkeordning.

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Vi anbefaler offentlig finansiering uten medlemsavgift. Det bør fortsatt ytes offentlige
bevilgninger til alle tros- og livssynssamfunn som en grunnfinansiering av deres virksomhet
og likebehandling med Den Norske Kirke.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Dersom statskirkeordningen avvikles, bør man øke bruken av direkte valg til kirkens
besluttende organer.

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?

Det bør utarbeides en helt ny verdiparagraf for staten som vil inkludere alle landets borgere
på best mulig måte. Alternativet som går ut på at statsforfatningen bygger på demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene kan være en løsning.

Et annet alternativ som kan være aktuelt er å vise til de verdiene man ønsker at samfunnet
skal bygge på uten å vise til den ene eller andre stedet man mener disse kommer fra. Dette
fordi enhver identifisering vil virke ekskluderende for andre. Det siste alternativet krever en
nærmere definering av ønskede verdier og kan utredes og plasseres i forskrifter utledet av
grunnloven.

Vi anbefaler at bestemmelsen i grunnloven § 2 om oppdragerplikten blir fjernet uansett
hvordan det fremtidige forholdet mellom stat og kirke vil være.

Vi mener at grunnlovens § 4 om kongens bekjennelsesplikt oppheves og man gir kongen
religionsfrihet og rett til å velge sin egen tro.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.

Med hilsen

Seli aid Kobilica
Nestleder
Islamsk Råd Norge
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