Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Arbeidsplan for år 2000
En handlingsplan for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL, blir todelt: Initiativ som STL selv tar,
og reaksjoner på initiativ som andre (oftest myndigheter) tar. Planen har tatt hensyn til de forslag til prioritering
av arbeidet som er kommet fra medlemsorganisasjonene.
Egne initiativ:
Dialog om tro og livssyn i Norge
Dette er et bredt anlagt dialogprosjekt som Samarbeidsrådet og Verdikommisjonen samarbeider om. Prosjektet
startet opp i 1999 og det er meningen arbeidet skal fortsette gjennom hele år 2000. Målsetningen er at det skal
komme noe skriftlig ut av arbeidet. Verdikommisjonen satser mye av sine ressurser på Dialog og livssyn i
Norge. Skal det bli en likeverdighet mellom de to partnerne, må også Samarbeidsrådet bruke av sine ressurser på
prosjektet.
Seminar om faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, KRL
Det er vedtatt at det skal holdes et internseminar om KRL der så mange sider som mulig av faget vil bli belyst.
En arbeidsgruppe med en person fra Mosaisk Trossamfund, en fra Human-Etisk Forbund, en fra Islamsk Råd og
en fra Mellomkirkelig Råd skal legge opp programmet.
Møte med Udi
Det planlagt et informasjonsmøte mellom aktuelle medlemsorganisasjoner og representanter fra Udi om religiøse
lederes mulighet å få oppholdstillatelse i Norge. Tidspunkt tidlig vår år 2000.
Oslo-koalisjonen
Samarbeidet med Oslo-koalisjonen i form av at Samarbeidsrådet oppnevner representanter til å sitte i styret,
fortsetter. I dag er Britt Strandlie Thoresen, Anne Sender og Barbro Sveen oppnevnt til å sitte i styret.
Konferanse/seminar
Under forutsetning at det finnes kapasitet planlegges et seminar/konferanse høsten år 2000. Tema:
Religion/seksualitet/familie.
Flere medlemmer
Det er ønskelig at katolikker, hinduer og sikher tilknyttes STL enten som medlemmer eller som assosierte
medlemmer
Reaksjoner på andres initiativ:
Endringer i lov om trusamfunn og ymse anna
Departementet har signalisert at de er i ferd med en gjennomgang av denne loven. Dette er en lov som er viktig
for mange av medlemmene i Samarbeidsrådet og vi må bruke de ressurser som er nødvendig slik at loven skal
blir så god som mulig.
Stat/kirke
Kirkerådet har nedsatt et utvalg som utreder forholdet stat/kirke. STL bør holde seg informert om utviklingen og
retningen på arbeidet og spesielt være oppmerksom på hva endringer kan bety for minoritetene.
Ytringsfrihet bør finne sted
NOU 1999:27 har tatt opp mye som også har relevans for STLs samarbeidsorganisasjoner. STL bør derfor se
nærmere på utredningen.
Religionspolitisk Råd
Det er ønskelig å utfordre Regjeringen til å etablere et felles religionspolitisk råd på tvers av
departementsstrukturene, for at tros- og livssynssamfunnene skal kunne diskutere religionspolitiske saker med
myndighetene i et felles forum. Selv om saken er viktig er det nok riktig å tenke at arbeidet først kan begynne i
år 2001.
Vedtatt på årsmøtet 1. februar 2000.

