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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL ALLMEGKASTINGSPLAKAT FOR NRK

Vi viser til  høringsbrev av 18. mai og takker for muligheten til å avgi våre synspunkter til forslaget
til allmennkringkastingsplakat.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er en paraplyorganisasjon for 12  ulike tros- og
livssynssamfunn i Norge.  Samarbeidsrådets formål er å fremme forståelse og respekt mellom tros-
og livssynssamfunn og deres representanter,  samt arbeide for likebehandling av tros- og
livssynssamfunn i Norge.

I forslag til allmennkringkastingsplakat er det gode ansatser i forhold til NRKs samfunnsoppdrag i
en pluralistisk kontekst. Blant annet brukes formuleringer som å synliggjøre mangfoldet og
uttrykk som "norske virkeligheter" i flertall. Vi etterlyser likevel i hovedpunktet "NRK skal styrke
norsk språk, kultur og identitet" en mindre statisk tilnærming til kultur og dermed en større
åpenhet i forhold til "norske virkeligheter", og tror dette kan styrkes og gjøres mer aktivt i
kulepunkt 3 der det blant annet står at NRK "skal synliggjøre mangfoldet og reflektere Norge som
et flerkulturelt samfunn" og "fremme økt forståelse og respekt mellom ulike grupper i samfunnet".
Dette er for oss særlig viktig for det programtilbud som NRK har i forhold til tros- og
livssynsmangfoldet i Norge.

Av høringsnotatet leser vi at allmennkringkastingsplakaten vil danne grunnlaget for en mer presis
og detaljert utforming av NRKs vedtekter. Som allmennkringkaster har NRK vedtektsfestet en
liste med minimumskrav for sitt programtilbud (§ 3-5), blant annet at det i det minste skal
inneholde livssynsprogrammer og religiøse programmer (i). Vi mener det bør stilles krav om at
tros- og  livssynsmangfoldet  blir representert i NRKs programtilbud, tilsvarende kravet om
programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk kulturliv (se § 3-5 h). Vi kan ikke se at
allmennkringkastingsplakaten tar hensyn i den retning.

Norsk kultur, på det religiøse og livssynsmessige området, har ikke vært og er ikke ensbetydende
med den evangelisk lutherske kristendom. Det er heller ikke slik tros- og livssynsmangfoldet er
koplet til det etniske mangfoldet, men representerer et mangfold som går på tvers av dette. Vi
mener dette bør tydeliggjøres for å styrke opplevelsen av at det i Norge er mange måter å være
religiøs eller livssynsmessig engasjert på. Siden grunnleggende forskjeller i forbindelse med
identitet i Norge stadig oftere blir knyttet til religiøse eller livssynsmessige forskjeller, er det
viktigere enn noen gang å legge til rette for økt forståelse og dialog spesifikt på det religiøse og
livssynsmessige området. For å tydeliggjøre dette kan ovennevnte kulepunkt 3 omformuleres slik:

• NRK skal synliggjøre mangfoldet og bidra til å utvikle Norge som et etnisk, kulturelt og
religiøst mangfoldig samfunn.
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Videre, for å styrke forankringen av dette formålet, kan kulepunkt 4 under hovedpunktet "NRK
skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping" omformuleres slik::

• NRK skal tilby nyheter, aktualiteter, kulturstoff og religiøse og livssynsmessige
programmer for både smale og brede grupper. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som
finnes i befolkningen. Blant annet skal NRKs samlede tilbud appellere til alle
aldersgrupper.

Med vennlig hilsen

Bente Sandvig (s)
leder

Anders Huuse K ow
koordinator
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