Måldokument for Norges Kristne Råd 2013-15
Visjon
Norges Kristne Råd er et fellesskap av kirker som har Bibelen som kilde og som tilber og bekjenner
én Gud – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – som skaper, frelser og livgiver. Norges Kristne Råd,
inspirert av Jesu bønn: «Må de alle være ett…for at verden skal tro», arbeider for kristen enhet og
felles vitnesbyrd og samhandling.
På bakgrunn av dette skal Norges Kristne Råd være:





et møtested for kristne kirker og trossamfunn
en arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
et redskap for samhandling i kirke og samfunn
en serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

Hovedmål
ENHET


NKR legger til rette for teologisk dialog som fører til økt innsikt og gjensidig forståelse
o
o
o
o
o



Etablere arbeidsgruppe som fører samtaler om teologisk forståelse av helbredelse
Gjøre teologiske bi- og multilaterale samtaler (nasjonale og internasjonale) kjent
Fortsette samtalene omkring Det Hellige Land
Arrangere morgenmøter om aktuelle økumeniske tema
Delta i teologiske samtaler og refleksjon om tro og skaperverk

NKR arbeider for at kirkene utvikler sterkere forpliktelser og relasjoner seg i mellom
o
o
o
o

Bidra til utvikling av nye økumeniske samarbeidsformer
Arrangere en årlig lokaløkumenisk erfaringskonferanse
Arbeide for etablering av lokale kristne råd
Bidra til å engasjere unge i økumenisk arbeid, særlig gjennom Unges Kristne Råd

VITNESBYRD


NKR arbeider med trosformidling og gudstjenestefeiring
o
o



NKR er en premissleverandør i samtalen om religionens plass og rolle i samfunnet
o
o
o
o
o



Arrangere et seminar om økumenikk og liturgi
Legge til rette for markeringer som Skaperverkets dag, Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon, Verdens Aids-dag, Søndag for de forfulgte, Menneskerettighetssøndag,
Martin Luther King Jr-dagen, Kvinnenes internasjonale bønnedag og Den
internasjonale bønnedagen for fred

Arrangere en erfaringskonferanse om oppfølging ved katastrofer og kriser
Arrangere en konferanse om religionsfrihetens grenser
Utarbeide religionspolitiske krav og utfordre de politiske partiene på disse
Utarbeide høringsuttalelse til "Det livssynsåpne samfunn" og følge den videre politiske
prosess etter denne for å sikre interessene til tros- og livssynssamfunn
Følge opp det interreligiøse samarbeidet i STL og oppmuntre lokalmenigheter i til å
delta i lokale interreligiøse dialoger

NKR taler kritisk mot urett, undertrykking, krenkelser, vold, konflikt og dårlig forvalterskap
o
o
o
o

Delta i høringer, debatter og arenaer der saker av felles interesse står i fokus, og
komme med uttalelser på vegne av medlemskirkene og sårbare og utstøtte grupper
Delta i kampanjer for mer rettferdig forvaltning av oljefondet
Følge kritisk med på norsk forvaltningspraksis når det gjelder våpenhandel
Følge kritisk med på myndighetenes asyl- og integreringspolitikk for å bidra til en
human politikk



NKR skal fremme forståelse for kristen tro og styrke kristent nærvær i det offentlige rom
o
o



Utarbeide en kommunikasjonspolicy
Være proaktiv i forhold til media for å fremme kirkenes felles stemme

NKR er en arena for dialog om vanskelige spørsmål
o
o

Fortsette samtalen om hva ulike responser på homofili gjør med oss og relasjonene
mellom kirkene
Arbeide med kirkelige responser på utfordringer på området seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter (SRHR)

SAMHANDLING


NKR styrker et teologisk fundert engasjement for menneskerettighetene
o
o
o



NKR bygger kompetanse, endrer holdninger og reduserer stigma og diskriminering av
mennesker som lever med hiv og aids
o
o
o
o



o

Holde kurs i konfliktsensitivitet og fredsarbeid i Norge og utlandet
Arrangere kirkerådskonferanser i Sudan/Sør-Sudan og Great Lakes-området
Bygge nettverk mellom, og innad i, diasporamiljøer og norske organisasjoner
Etablere og koordinere en kirkelig «fredsgruppe» eller et «fredsnettverk»
Utarbeide et dokument for visjon om fred med konkrete prioriterte saker
Arrangere og legge til rette for kontekstuelle bibelstudier med fokus på fred og
rettferdighet, vold mot kvinner og sårbare grupper og diskriminering
Være representert i fora hvor andre fredsaktører fra sivilsamfunnet deltar

NKR mobiliserer til vern om og bærekraftig forvaltning av skaperverket
o
o
o
o
o



Delta i nasjonalt nettverk for religiøse ledere i Oslo
Fortsette «training of trainers» i samarbeidsland i det sørlige Afrika
Utvikle og implementere materiale for One Body 2
Utvikle plan for One Body 2013-15 med aktiviteter og indikatorer

NKR bygger kompetanse og utfordrer kirker til arbeid for fred og rettferdighet og mot vold
o
o
o
o
o
o



Bidra til å styrke engasjementet for menneskerettighetene i kirkelige miljøer i Norge
og i samarbeidsland
Videreføre engasjementet for menneskerettighetene i samarbeid med Senter for
menneskerettigheter og norske tros- og livssynssamfunn
Koordinere kirkelig samarbeid for menneskerettighetene

Delta i og mobilisere medlemskirkene til deltakelse i Klimavalg 2013 og i fortsettelsen
av dette utnytte kontakter og allianser som har oppstått
Delta i arbeid med klimaetiske spørsmål og uttale seg overfor politikere, myndigheter,
media, andre
Bidra til at Skaperverk og Bærekraft er en synlig aktør og arena i sosiale medier
Samarbeid om norsk kirkelig deltakelse i internasjonale klimaforhandlinger
Fornye, oppdatere og videreutvikle konseptet «Grønne menigheter» og bidra til flere
«grønne» menigheter

NKR arbeider for en tydeligere flerkulturell dimensjon i kirkene og for å styrke kirkelig
kompetanse og engasjement når det gjelder migrasjon
o
o
o
o

Arbeide for kontakt med flere migrantmenigheter
Tilby undervisning i norske menigheter og migrantmenigheter om tverrkulturelle
spørsmål, vennskapsgrupper, språkkurs, flerkulturelle gudstjenester
Spre dokumentet «Dette vil vi»
Ha dialog med det politiske miljøet og UDI med særlig fokus på konvertittutfordringer,
religionsfrihet på asylmottak og oppholdstillatelse for religiøse ledere

