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Norsk Kvinnelig teologforening  har gjort følgende samlede styrevedtak i møte 110.11. sak
55/06:

Norsk Kvinnelig Teologforening er en forening som i snart 50 har vært samlende for mange
kvinnelige teologer og prester i Den norske kirke. Foreningens formål er å fremme et kristent
fellesskap blant kvinnelige teologer og teologistudenter. Foreningen arbeider for kvinnelige
teologers yrkesmessige interesser, og skal særlig ivareta kvinnelige presters arbeidsmuligheter
og arbeidsvilkår i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn som er representert gjennom
foreningens medlemmer. NKTF er en forening som ofte har måttet tale den svakeste parts sak
i ulike sammenhenger i kirken, og har et unikt erfaringsgrunnlag når det gjelder
minoritetsgruppers plass i kirkelandskapet.
NKTF som forening er også med på å synliggjøre mangfoldet i vårt kirkelandskap og er en av
mange røster fra grupper som ofte har vært og til dels også er, sårbare og utsatte.

Med dette som utgangspunkt har NKTF behandlet høringen med et spesielt blikk på
perspektiver som likestilling og likeverd. I tillegg har perspektivet vært hva som i best mulig
grad ivaretar grupper som representerer mindretall og ofte er i utsatte posisjoner i kirken. Med
dette som perspektiv for uttalelsen, blir ikke all spørsmål besvart av NKTF.

NKTF mener  selvfølgelig at religionsfrihet  er et viktig  og riktig prinsipp.  Samtidig mener vi
at denne er  beskyttet  gjennom Grunnloven,  slik Grunnloven i dag er utformet. NKTF ser at
det kan være behov for  omstillinger og endringer av strukturer i kirken,  men er av den
oppfatning at disse kan ivaretas og videreutvikles innenfor dagens ordninger uten at det
kreves grunnlovsendringer . NKTF vil  særlig peke på at de nåværende ordninger innenfor
kirken ikke sikrer likestilling i alle kirkens organer. NKTF ønsker  at Likestillingsloven skal
innarbeides som en del av  det lovverket  Den norske kirke er forpliktet på.
Vi ønsker derfor at  forholdet mellom stat og kirke skal bygge på en grunnlovbestemt
folkekirke,  der samfunnets øvrige lovverk også gjelder kirken.

Vi anser likestillingsspørsmål, og ivaretakelse av minoritetsgruppers vilkår som så vesentlige,
at vi ikke kan gå inn for en nyordning av kirken hvor dette ikke er klart formulert hvordan
skal ivaretas.
I denne forbindelse er det også viktig å nevne det demokratiske fundament for Den norske

kirkes rådsorganer. Så lenge det ikke er en bredere oppslutning rundt de kirkelige valg kan vi
ikke se at denne siden av kirkeordningen fungerer.
Vi er også opptatt av at det skal sikres at begge kjønn er representert både i alle

tjenestekategorier og alle rådsorganer i kirken, og at det gis reell innflytelse til både kvinner
og menn. På en del områder i kirken er dette ivaretatt, men vi ser at den tradisjonelle
patriarkelske strukturen som har dominert i kirken i flere hundre år tar det tid å endre. Som
forening for kvinnelige prester og teologer har vi erfaring på at det er dent statlige kirkestyre
som har vært pågangsdriver for endring av dette, b.l.a. ved mot kirkens "egen vilje," å
utnevne den første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, i 1961, og ved å utnevne Rose Marie
Køhn til biskop i 1993.



Vi tror at bindingen til staten har vært svært viktig for utviklingen av kvinnelig prestetjeneste i
den norske kirke.
Vi ønsker en fortsatt åpen folkekirke der dåpen alene er inngangskriterium, der det

demokratiske grunnlag for kirkens rådsorganer er solid, der likestillingsloven gjelder fullt og
helt i kirken og der utviklingen av en likestilt prestetjenesete på alle nivå fortsetter.

Ut fra  dette ønsker  NKTF  å fremme
alternativ 1: Grunnlovfestet  folkekirke  som fortsatt kirkeordning for Den norske kirke.

Ramberg 28.11.06.

Ann- Helen Fjeldstad  Jusnes, leder NKTF.


