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NOU 2006 :  2 Staten og Den norske  kirke  -  Høringsuttalelse

Døveprosten viser til høringsbrev fra Kirkedepartementet  av 24.04.2006.

Døveprosten ser det ikke som sin primære oppgave å beskrive den modell som han personlig vil gå
inn for, men vil i stedet forsøke å beskrive det som er basis for og som i fremtiden må til for å sikre
døve en faglig, kommunikativ og geografisk tilrettelagt kirkelig betjening og sikre Døves
menigheter og døvekirkene drifts- og personalressurser - uavhengig av hvilken modell som velges.

Først og fremst vil jeg hevde at:

• Døve har rett til selv å tjene i og å bli betjent av den kirke der de er medlemmer
-  uavhengig av hvor i landet de bor.

• Det må sikres noe ekstra ressurser (personal -  og finansielle ressurser )  som gjør
Det døvekirkelige arbeid i stand til å gi et tilsvarende tilbud som de ordinære
menigheter i Den norske kirke.

Ordinært sett kan ikke døve få sin kirkelige betjening fra den "hørende" kirke, menigheten eller den
lokale prest som finnes i nærheten av der han/hun bor.

Døve er en språklig og kulturell minoritetsgruppe med tegnspråk som sitt førstespråk og trenger en
kirkelig betjening som er tilpasset dette.

Kirkedepartementet har gjennom mange år sett dette behovet og har finansiert etablering og drift av
en kirkelig spesialtjeneste for døve.

Tjenesten utføres på vegne av den lokale menighet, men den spesielle døvekirkelige struktur er
nødvendig da tjenesten må tilrettelegges for døve.

Døve har en naturlig tilhørighet til sin døvekirke, til døveprestene - ikke kun for en tids-avgrenset
periode, men for hele livet - altså annerledes enn for kategorialmenigheter.

Tjenesten må være faglig, kommunikativ og geografisk tilrettelagt. Staten har gjennom årene påsett
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at den kirkelige betjening av døve er landsdekkende og at den utføres av faglig kvalifiserte kirkelig
ansatte med spesialutdanning i tegnspråk.

Det døvekirkelige arbeid er organisert som et prosti innen Oslo bispedømme fordelt på 4
døvedistrikt. Oslo biskop har tilsyn med tjenesten. En slik organisering har vært og oppleves også i
fremtiden å være den best egnede sett i forhold til å ivareta en samlet døvefaglighet, for å sikre
prioritet til tjenesten og for å kunne tale med en stemme overfor statlige myndigheter og innad i Den
norske kirkes rådsstruktur.
Det er av stor betydning at det velges en representant for Det døvekirkelige arbeid inn i Oslo
bispedømmeråd slik at døve blir representert inn i kirkelige råd og direkte inn i Kirkemøtet.
Samtidig må en arbeide for å finne gode ordninger som gjør at Døves menigheter rundt i landet også
har en tydelig lokal tilhørighet og at de er viktige i det lokale kirkeliv i byene og bispedømmene.

Døves menigheter forholder seg ikke til en kommune, men må sikres økonomiske tilskudd fra staten
eller Den norske kirke sentralt ved at de påtar seg et overordnet ansvar for de drifts-, personal- og
vedlikeholdsutgifter som kommunen etter lov er pålagt å dekke for de lokale hørende menigheter.

Det finnes døvekirker i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Døves menigheter driver helt vanlig menighetsarbeid og gir tilsvarende tilbud som hørende
menigheter.

Døve som bor utenom de store byene må også sikres en forsvarlig kirkelig betjening. Dette krever
en kirkelig bemanning og faglig kompetente ansatte. Det må fastsettes et mål på en forsvarlig
kirkelig betjening av døve som bor i byer der det er døvekirke og for de som bor andre steder i
landet. I forhold til dette må det ansette prester, kateketer og diakoner.
Også i fremtiden  må en  døvekirkelig betjening baseres på stor reisevirksomhet og ytes gjennom
integrerte gudstjenester, deltagelse ved kirkelige handlinger og hjemmebesøk.

Det døvekirkelige arbeid, Døvekirkenes fellesråd og Døvemenighetene må også i fremtiden sikres
en sentral plass i  Den norske kirkes råds- og embetsstruktur.

Menighetsrådene i Døves menigheter må sikres ordinært ansvar og myndighet og rettslig status og
døve må ha ordinær stemmerett sikret ved eget døvekirkelig register.

Alle døpte barn i Norge skal kunne få tilbud om tros- og dåpsopplæring uavhengig av hvor i landet
de bor. Det vi vet er at:

- et slikt tilbud må tilrettelegges geografisk ved at barna og familien får tilbud lokalt
et slikt tilbud må gis på tegnspråk og baseres på faglig kvalifiserte dåpsopplærere -
i samarbeid med den lokale døvemenighet.
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- et slikt tilbud  må gis på materiell  oversatt til tegnspråk

Det døvekirkelige arbeid må tilføres det lille ekstra for å kunne
gi det samme tilbudet som hørende får fra  sine  menigheter.

Døveprosten ser en del grunnforutsetninger for Det  dovekirkelige  arbeid i fremtiden:

1. Det  dovekirkelige  arbeid kan ikke vurderes ut fra det antall personer de betjener.

2. Det døvekirkelige  arbeid må  være villet  og gis  prioritet  av staten  ogleller Den
norske kirkes  sentrale organer.

3. Det døvekirkelige arbeid må sikres økonomiske vilkår og øremerkede midler som
gjør tjenesten og den faglige -  og kommunikative og geografiske tilretteleggelsen
mulig.

4. Døvemenighetene må sikres en god kirkelig organisering og representasjon innad i
den kirkelige rådsstruktur.

Et fremtidige  dovekirkelige  arbeid er ikke avhengig av hvilken modell som velges ,  men av om
tjenesten er villet og prioritert av de sentrale organer i Den norske kirke.
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