Likebehandler staten
tros- og livssynssamfunn?
Vil den nye loven
kunne møte fremtidens utfordringer?
Hva er dialogens
grenser?

Ungdomslederseminar 2017
18.-19. november

Deltagere fra ungdomslederseminaret 2016

Tid: 18.-19. november 2017
Sted: Welhavensgate 2 i Oslo på senteret til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Min lov, mitt bidrag!

Regjeringen gikk nylig ut med forslag til en ny lov om tros- og livssynssamfunn. Etter 500år med statskirke, får Norge nå en ny lov. Ungdomslederseminaret har fokus på de unges stemmer og deltagelse i samfunnsdebatten. Vi går gjennom de store linjene i norsk tros- og livssynspolitikk, detaljene
i den nye loven, likestillings- og ytringsfrihetsproblematikken, og dialogen som verktøy.

Program lørdag 18. november

Program søndag 19. november

15.30 Registrering
15.45 Åpning «The Book of Mormon»: Smakebit på den religiøs satiren
som har kommet til Oslo. Øystein Amundsen forteller hvordan
Kirken svarer.
16.15 Dialogkursing og øvelser
16.45 «Utfordringer og fremskritt: om den nye loven på tros- og
livssynsfeltet» av Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund
17.30 Gruppearbeid «Del 1: Min lov, mitt bidrag»
18.00 Middag
18.45 Dialog «Tro og tvil»
19.30 Avslutning og spillekveld for de som vil bli igjen

11.00
11.30
12.15
13.15
13.45

Omvisning i Synagogen i Oslo
«Dialog er ikke for pingler» av Anne Sender, spesialrådgiver i STL
Lunsj
Dialogkursing og øvelser
«Ett skritt frem og to tilbake: (u)likhet for loven» av Ingvill Thorson
Plesner, forsker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
14.15 Gruppearbeid «Del 2: Min lov, mitt bidrag: Høringssvar»
14.50 Presentasjon av gruppearbeidet
15.20 Dialogøvelse
15.30 Avslutning

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og UngDialog inviterer til seminar for deg som er mellom 16-30 år, og som enten
• har en lederrolle i et tros- eller livssynssamfunn, eller ønsker det i framtiden
• er aktiv i et tros- eller livssynssamfunn eller
• har et sterkt engasjement for tro og livssyn
Påmeldingskjema finner du på facebook-arrangementet her.

www.trooglivssyn.no

www.ungdialog.no

