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Til Stortinget

Bakgrunn
Norge har en kristen og humanistisk arv. Denne

arven tar vi med oss i møte med dagens mangfoldige
samfunn.

Trosfrihet er en menneskerett. Samtidig står fri-
heten til å tro og utøve sin religion side om side med fri-
heten til å ikke tro og til å konvertere, frafalle eller kriti-
sere religion.

Religion er ikke bare en privatsak for den enkelte.
Det er også et offentlig anliggende når det gjelder øko-
nomisk støtte fra det offentlige, når tros- og livssynssam-
funnene bidrar til velferden i samfunnet gjennom frivil-
lige fellesskap, eller når noen utsettes for tvang eller un-
dertrykking i religionens navn.

For mange mennesker utgjør tros- og livssynssam-
funnene viktige fellesskap. De har betydning for tilhø-
righet og identitet og kan være et ankerfeste for frivillig
engasjement i lokalsamfunnet.

Når tros- og livssynssamfunnene kan være så viktige
for enkeltmenneskene, er innsyn til og utsyn fra disse
samfunnene like viktig for storsamfunnet. På de fleste
andre områder av samfunnet stiller man krav til demo-
krati, åpenhet og representasjon. Nå er det på tide å gjø-
re det samme overfor tros- og livssynssamfunnene. Kra-

vene som stilles, skal ivareta trosfriheten og ikke gripe
inn i tros- og livssynssamfunnenes teologi.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med for-
slag 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.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med for-
slag om krav om at representanter i styringsorganer
som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssam-
funn, er demokratisk valgt. Kravet må ikke gjelde
organer som tar stilling til teologiske spørsmål.

3. Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette en
egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn
kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.

4. Stortinget ber regjeringen sikre at skilsmisse etter
norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssyns-
samfunnene og motvirke fremvekst av religiøse
domstoler.

5. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med for-
slag om krav om at personer som kommer til Norge
for å praktisere som religiøse ledere, skal ha eller
skaffe seg kunnskap om den religiøse rådgivnings-
rollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfa-
ringer og sentrale verdier i det norske samfunnet.
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6. Stortinget ber regjeringen lage en samfunnskon-
trakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i
alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig
støtte. Kontrakten lages i samarbeid med tros- og
livssynssamfunnenes organisasjoner.

14. november 2017

Hadia Tajik Rigmor Aasrud Masud Gharahkhani

Kari Henriksen Anette Trettebergstuen


