Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har svart på høringen om ny lov som er
ute nå. Det kommer senere også en stortingsmelding som skal sette rammen for hele dette
feltet, men melding burde kommet først og nettopp sikret en helhetlig behandling. Forslag
som dette dok 8 fragmenterer ytterligere en slik sammenhengende tilnærming.
Religionsfrihet gir stor frihet, men STL ser selvsagt at det også har utfordringer. STL vil
advare mot at i vår søken etter et liberalt samfunn blir illiberale i våre tiltak.
1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om krav om minst 40 pst.
representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og
livssynssamfunn. Kravet må ikke gjelde organer som tar stilling til teologiske spørsmål.
STL vil peke på at hovedproblemet like ofte ligger i å få kvinnene selv interessert og
til å ta ledelsesansvar. Ikke bare at de holdes ute av teologiske grunner eller ikkedemokratiske strukturer. Det er samtidig STLs oppfatning at fokus og bevisstgjøring
rundt kvinnelig representasjon er viktig. Vi foreslår at Fylkesmannen ber om at det i
trossamfunnenes årlig rapport til myndighetene beskrives status for
kvinnerepresentasjon og hva de selv gjør av aktiviteter, rekruttering og trening for å
inkludere kvinner i beslutningsnivåene, heller enn en prosentfastsettelse
2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om krav om at representanter i
styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn, er demokratisk valgt.
Kravet må ikke gjelde organer som tar stilling til teologiske spørsmål.
STL ønsker å peke på at det i dag er store forskjeller i hvordan styrene i de ulike
trossamfunn er organisert. Noen er utpekt i henhold til sine religiøse tradisjoner
inkludert fra sentralt internasjonalt hold, noen ledd i organisasjonen er medlemsvalgt,
mens de fleste har egne utvalg med eget ansvar og igjen representasjon i
ledelsesgruppen. Hvordan tros- og livssynssamfunnene ønsker å organisere seg er et
internt anliggende.
3. Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette en egen likestillingspott som tros- og
livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.
STL støtter dette initiativet. Potten kan f.eks. gis Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) og øremerkes søknader fra tros- og
livssynsamfunnene, slik at det også følger med faglig veiledning og oppfølging.
4. Stortinget ber regjeringen sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og
livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler.
Problemet ligger mer i at mange bare er religiøst gift og må dokumentere en legal
vigsel i tillegg først når de ber om norsk skilsmisse. STL støtter at det det i langt større
grad forventes at religiøst inngåtte forhold formaliseres etter norsk lov. STL foreslår at

Fylkesmannen kan utvide kravene og forpliktelsen de har til godkjenning av vigslere i
trossamfunnene. Informasjon og avtaler om evt. etterspill dersom rettighetene rundt
skilsmisse ikke etterfølges bør utvikles tydeligere med mer eksplisitt ansvar. Kanskje
bør andre instanser involveres for en mer sammenhengende tilnærming eks. NAV.
5. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om krav om at personer som kommer
til Norge for å praktisere som religiøse ledere, skal ha eller skaffe seg kunnskap om den
religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale
verdier i det norske samfunnet.
STL støtter intensjonen i dette, og langt på vei kreves allerede et visst utdanningsnivå.
Det bør i tillegg utvides til administrative ledere og nøkkelpersoner som får en rolle i
tros- eller livssynssamfunnet. Her er det en del tiltak på gang som tros- og
livssynssamfunnene selv er med på, men som mangler en overordnet tenkning og
ledelse fra politisk hold. Kommunene bør få en sterkere rolle- og ta den- kombinert
med økonomiske midler til å tilby både lokale lavterskeltilbud og høyere utdanning.

6. Stortinget ber regjeringen lage en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt
integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte. Kontrakten
lages i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner.
STL ønsker å peke på at tros- og livssynssamfunn er mer enn statens forlengende
integreringsaktør, og støtten er en kompensasjon for hva Den norske kirke mottar og
ikke en gave. På lik linje med sport, kultur og andre frivillige aktører tar samfunnene
sin del av ansvaret. I lukkede samfunn der man hemmer mer enn fremmer integrering
må det andre tiltak til. Det diskuteres i forslag til ny lov hvorvidt kriterier skal
spesifiseres for tros og livssynssamfunn om tilslutning til demokrati, likestilling og
menneskerettigheter. Der dette brytes trer andre lover i verk. STL deltar gjerne med
innspill til dugnaden regjeringen inviterer til for mer målrettede tiltak.

STL samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge med 14 medlemssamfunn pr. i dag.
STL hovedoppgaver er å drive dialog og politisk arbeid for likebehandling i et livssynsåpent
samfunn.
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