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Høringssvar vedrørende  NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Populus - studieforbundet folkeopplysning har over 70 frivillige organisasjoner med ulik
ideologisk og politisk profil og tilknytning.
Populus har som formål å bidra til å gi alle lik adgang til kunnskap. Det er derfor i
høringsperioden lagt til rette for studieringer og folkemøter i lokale lag og foreninger. Se
www.p o ?ulus.no
Det er utarbeidet en studieplan med NOU'en i kortversjon som grunnlag. Medlemmene våre er
siden februar blitt oppfordret - gjennom nyhetsbrev, e-post og i møter med tillitsvalgte- til å
starte studieringer i lokalmiljøet. 1 november 2006 er det bare to studieringer i arbeid, men
flere planlegger å starte opp.

Folkemøter
Populus har også synliggjort hvordan lokallagene kan arrangere folkemøter. Vi ønsker å legge
til rette for en folkelig og mangfoldig møteplass, der temaet kunne diskuteres fritt og
uavhengig av livssyn og tradisjon.
For våre organisasjoner har det vist seg at 10 måneder er for liten tid til å få i gang en folkelig
forankret diskusjon om disse viktige spørsmålene.
Populus beklager derfor at høringsfristen ikke ble forlenget.

Vi regner likevmed at det folkelige engasjementet kan ivaretas ved at medborgerne får
mulighettillå,ti.lØgne, seg kunnskap om konsekvensene gjennom folkeopplysning. Vi kommer
derfor til å oppfordre våre medlemmer til å fremme meninger på internett- via
diskusjonsgrupper-, gjennom folkemøter eller på annen måte med sikte på å bidra til et saklig
og reflektert forhold til saken . Dette vil kunne gi grunnlag for å påvirke beslutningstakerne.

Med vennlig hilsen
Populus - studieforbundet folkeopplysning

styreleder
Jan Heier
generalsekretær
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Populus sine mange  medlemsorganisasjoner - et  mangfold

Interesseorganisasjoner med vekt på helsespørsmål og/ eller mer spesifikke grupper sine interesser f eks. spiseforstyrrelser,

aleneforeldre, fosterforeldre, funksjonshemmede, terapiformer triv.

Avholds- og rusgiftsorganisasjoner basert på et solidaritetsperspektiv med vekt på folkeopplysning

Politiske partiorganisasjoner og organisasjoner med spesielle politiske temaer.

Organisasjoner for ivaretakelse av innvandrergrupper sine interesser

Definerte folkeopplysningsorganisasjoner

Freds- og antikrigsorganisasloner

Kunst- og kulturorganisasjoner

Miljoorganisasjoner
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