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DEN NORSKE~

PRESSEMELDING

Folkeavstemming i spørsmålet om statskirkens fremtid!

Stat og kirke har en lang sammenfallende historie i vårt land, Siden 1000- tallet har
kristendommen vært en svært viktig sammenbindene faktor i set.
Det snakkes i dag om at vi lever i et flerkulturelt samfunn, men samtidig er det stor
oppslutning om den gamle hovedstrømningen i vår kultur. Som land og folk må vi ha to
tanker i hodet samtidig - både at prinsippet om religionsfrihet understrekes, samt at vi tar
vare på vår norske modell som noe av det bærende i vår kultur og i vår måte å bygge et godt
samfunn på.
Fra gammelt av så var ordningen slik at kongen sendte prestene, og bøndene/ borgerne bygde
og tok vare på kirkene lokalt. Denne ordningen gjenspeiles i Kirkeloven av 1996 når en ser
på fordelingen av kostnadene ved kirkedriften mellom kommune og stat. Kirken har alltid
hatt en lokal forankring, og derfor sier folk flest: Dette er vår I minm kirke! Det diskuteres flere
modeller når det gjelder fremtidig finansiering av Den norske kirke, men denne gamle
modellen om et"skjebnefellesskap" mellom kirke og folk mener vi fortsatt har sin rett.
Dessuten: det virker som om det ståstedet en har er viktig når det gjelder synet på Den norske
kirkes fremtid. Statskirkespørsmålet ser ganske annerledes ut sett fra Oslo sammenlignet med
et Nord-Norskt perspektiv.
I debatten videre er det viktig at vi fra denne landsdelen også blir hørt, slik at Den norske
kirke fortsatt kan få være en landsdekkende, bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.
Folkekirketanken skulle også gi at folket blir hørt når Statskirkens fremtid skal avgjøres.
Vi frykter at høringen med bakgrunn i NOU 2006 nr 2 om Staten og Den norske kirke, blir
en indrekirkelig øvelse. Samtidig er mange opptatt av kirkens fremtid. For både å utfordre
kirkefolket, og at mange er med når dette store spørsmålet skal avgjøres, så foreslår vi at det
legges opp til en folkeavstemming i spørsmålet om statskirkens fremtid.

Denne folkeavstemmingen kan holdes parallelt med kommende valg. Dette vil også bidra til
en bredere diskusjon og engasjement om saken.
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