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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Det Norske Misjonsselskap
Type høringsinstans
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Innledning
Det Norske Misjonsselskap vil benytte seg av retten til å være høringsinstans i saken Staten og
Den norske kirke. Vi forholder oss til det tilsendte høringsskjemaet, men vi finner at dette skjema
på en del punkter bare i liten grad åpner for nyanserte svar.
En del av spørsmålene faller også utenfor de områder der vi som frivillig organisasjon kan gi
kompetente svar.
Religion spiller en økende rolle i vår globale verden, og dette setter spørsmål om religionens rolle
og om religionsfrihet på dagsorden med ny tyngde. Krav om toleranse og respekt i forhold til
religion er stadig levende. På denne bakgrunn blir religionspolitikken svært viktig.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Aktiv religionspolitikk
Det Norske Misjonsselskap

vil at staten fortsatt skal føre en aktiv religionspolitikk

, med gode

støtteordninger til tros- og livssynssamfunn. Det er viktig for oss at disse ordninger oppleves
rettferdige og gir ulike grupper like rettigheter og plikter.
Rom for religion , tradisjon og mangfold i det offentlige rom
Vi vil at staten skal føre en politikk der religionen fortsatt skal ha en rolle å spille i det offentlige
rom. Dette innebærer å videreutvikle og tydelig ivareta flertallets religiøse tradisjon. Samtidig
må det innebære et arbeid med å utvikle gode ordninger der også religiøse og andre
livssynsminoriteter blir synliggjort offentlig som en del av det norske samfunnet.
Religionsfrihet

og menneskerettigheter

som basis

Staten skal gjennom sin religionspolitikk aktivt fremme religionsfrihet , og arbeide for at landets
lovverk støtter menneskerettighetene, gjennom arbeide for å respektere og gjennomføre de
konvensjoner som Norge har underskrevet. Det Norske Misjonsselskap vil her særlig minne om
to forhold: Retten til religiøs påvirkning og retten til å skifte religion må tydelig framholdes.
Dernest vil vi peke på at lovverk og støtteordninger må gjelde minoriteter på lik linje med
majoriteten. På bakgrunn av vår internasjonale erfaring vil vi særlig framheve at minoriteters
opplevelse må tas på alvor. Vi tror ikke dagens ordning i tilstrekkelig grad tar imøtekommer dette
krav.
Kirkens identitet

Spørsmålet om hva som tjener Den norske kirkes identitet blir her vesentlig. Det Norske
Misjonsselskap ønsker ordninger som fremmer kirkens mulighet til å fungere i tråd med sin egen

målformulering om å være en bekjennende, misjonerende , /enende og åpen folkekirke. Vi tror
ikke dagens ordning samsvarer med kirkens egenforståelse og identitet, og bør derfor endres.
Globalt perspektiv...
Kirken er alltid lokal og global før den er nasjonal. For Det Norske Misjonsselskap mener at en
framtidig kirkeordning må bekrefte Den norske kirkes identitet som en del av den verdensvide
kirke. Kirken er misjonerende av natur, over alt og til alle tider. Det Norske Misjonsselskap vil
arbeide for at kirken også i framtiden skal ha ordninger som gjør at denne dimensjonen kan føres
videre på en aktiv måte.
Dette kan skje ved at Den norske kirke også i framtiden spiller en aktiv rolle i vår globaliserte
verden både gjennom sitt etiske og forkynnende engasjement, både gjennom internasjonal
diakoni og misjonsarbeid.
... og levende lokalmenigheter
Et sentralt spørsmål for framtidens kirke vil være i hvilken grad man makter å legge til rette for
levende lokalmenigheter. Vi ser den grunnleggende verdien av å opprettholde en geografisk
basisstruktur. Samtidig vil det etter vår mening være avgjørende at framtidens kirkeordning
legger til rette for et organisatorisk mangfold med ulike menighetstyper og -profileringer
innenfor samme kirke. Vår overbevisning er at et dynamisk og levende menighetsliv føder en
dynamisk og levende kirke som aktivt deltar i internasjonal misjon og diakoni.
Organisasjoners plass og rom for mangfold
Det Norske Misjonsselskap mener at en forutsetning for at kirken også i fremtiden skal spille en
slik rolle, er at det også innenfor en framtidig kirkestruktur må være rom for et visst
organisatorisk mangfold. Vi mener at folkelig baserte organisasjoner med særlige oppgaver, som
f eks Det Norske Misjonsselskap, og diakonale institusjoner som f eks Kirkens Bymisjon, også i
framtiden vil være vesentlige aktører i kirkens arbeid.
Folkekirke med bredde og inkludering
Det Norske Misjonsselskap mener at dette oppnås best ved å videreføre åpne, folkekirkelige
tradisjonen med en bredt medlemskap fra vår nåværende ordning. Vi vil fortsatt en kirke der
dåpen er kriteriet for medlemskap. Vi mener at det i tillegg til fleksible organisatoriske ordninger
også må være rom for en teologisk bredde og et meningsmangfold også i en ny kirkestruktur.
Konklusjon:

Det Norske Misjonsselskap vil på bakgrunn av dette anbefale en endring av den nåværende
kirkeordning. Vi mener den beste ordningen for tiden som kommer vil være en kirke forankret i
en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Det er sentralt for Det Norske Misjonsselskap at staten
fører en aktiv religionspolitikk med gode støtteordninger for tros- og livssynssamfunn. Alle er
tros- og livssynssamfunn bør likebehandles.

