Arbeidsplan for år 2002
Religions- og livssynspolitisk arbeid
Religions- og livssynspolitikk
Et resultat av statskirkeordningen er at Norge mangler en gjennomtenkt og felles religions- og livssynspolitikk. I
2001 tok Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL, dette opp med Kirke- utdannings- og
forskningsdepartementet og man peket på det samme i møte med stortingspolitikere uten at man så langt har fått
gjennomslag for dette synspunktet. Arbeidet må derfor fortsette også i 2002. Samarbeidsrådet har nedsatt to
arbeidsgrupper. Den ene arbeider med spørsmål vedrørende gravferd og den andre gruppen med tros- og
livssynsmessig betjening i institusjoner. Resultat av gruppearbeidet forventes foreligge innen utgangen av år
2002.
I mars vil utredningen fra Kirkerådets stat/kirke-utvalg foreligge. Samarbeidsrådet nedsetter et internt utvalg
som skal behandle/diskutere de spørsmål som blir berørt der. Samarbeidsrådet har gode erfaringer av å diskutere
religions- og livssynspolitiske spørsmål i et forum med representanter både fra Den norske kirke og fra de
mindre tros- og livssynssamfunnene. Begge parter får ny forståelse som ikke ville vært mulig å få på annen måte.
Arbeid med KRL-faget
Uroen omkring det nye obligatoriske faget Kristendom, religion og livssyn er fortsatt stor både blant kristne og
andre livssynsminoriteter. Også i år 2002 vil Samarbeidsrådet måtte bruke en god del av sin tid og sine ressurser
på faget. Stikkord er fagplanene som skal utarbeides, det er fortsatt spørsmål om lærernes kompetanse, spørsmål
som fritaksretten og lærebøker i faget.
Høringsarbeid
I 2001 hadde Samarbeidsrådet egne møter vedrørende noen av de dokumenter STL fikk tilsendt til høring. Dette
gjaldt blant annet NOU-en om dåpsopplæring, rapporten om Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og
offentlige funksjoner og Stortingsmelding 32 om evalueringen av faget Kristendomskunnskap med religions- og
livssynsorientering. Dette er en nyttig måte å arbeide på som gir medlemsorganisasjonene større kunnskaper og
innsikt når de skal skrive sine egne uttalelser. Derfor vil STL også i 2002 behandle sentrale offentlige dokument
på denne måten.
Samarbeidsrådet vil også i de tilfeller der det er av vekt å vise at alle medlemsorganisasjonene står samlet om et
standpunkt få dette nedskrivet i en felles høringsuttalelse. En forutsetning for å sende en felles høringsuttalelse
er at alle medlemmene har godkjent den.

Prosjekter
Dialogarbeid
Dialog om tro og livssyn i Norge var et bredt anlagt dialogprosjekt som Samarbeidsrådet og Verdikommisjonen
samarbeidet om, og som ble avsluttet i begynnelsen av år 2001. I Verdikommisjonen sluttrapport er
Samarbeidsrådet utpekt som en naturlig oppfølger av dialogprosjektet.
Samarbeidsrådet nedsatte en arbeidsgruppe i 2001 som utarbeidet en plan for hvordan arbeidet skulle
videreføres. Denne planen vil ligge til grunn for arbeidet også i år 2002. Det er sendt en søknad om midler.
Søknaden følges opp. Den bør omarbeides og sendes på nytt men nå til Kultur- og kirkedepartementet. Det er
bedt om et møte med den politiske ledelse om saken.
Det er planlagt en konferanse 6. – 7. sept. for personer som er opptatt av og aktivt deltar i dialogarbeid.
En kartlegging av lokale dialoggrupper er påbegynt. Det er også planer om å starte nye.
Oppfølging av Oslo-erklæringen
Høsten 2001 ble det arrangert en høytidelig underskrivingsseremoni der 25 ledere for tros- og livssynssamfunn
skrev under på Oslo-deklarasjon og derved forpliktet seg til å arbeide for tros- og livssynstoleranse.
Samarbeidsrådet planlegger, helst i samarbeid med Oslo-koalisjonen, å følge opp underskriftsseremonien med
et seminar med tema: ”Hva er tros- og livssynsfrihet.”

Konferanse/seminar
Under forutsetning at det finnes kapasitet planlegges et seminar/konferanse i år 2002. Tema:
Religion/seksualitet/familie/giftermål over tros- og livssynsgrenser.

Informasjon
Brosjyre
Arbeidet med oppdatering og nyopptrykk av STLs brosjyre forventes vær sluttført rett etter årsmøtet i 2002.
Webside
Samarbeidsrådet har sin egen Webside. Denne bør utvikles videre slik at den kan bli portalen for arbeid for trosog livssynsfrihet og tros- og livssynsdialog.
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