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Høringssvar om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit 

 

Vi viser til høringen om NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy 

innvandring, og vil gi noen innspill om forhold særlig knyttet til religion og livssyn. 

 

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 88.000 medlemmer 

over livssynsmyndig alder (15 år). Vi jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn 

basert på respekt for menneskerettighetene. 

 
Oppfatninger om og tilknytninger til religion og livssyn i befolkningen 

Norsk Monitor viste i 2015 for første gang siden deres meningsmålinger begynte i 1985 at 

andelen ikke-troende i befolkningen var større enn de som tror på en gud  (hhv. 39 og 37 

%).1 Den største endringen i det norske samfunnet de siste tiårene er således ikke at 3-6 % 

av befolkningen nå er muslimer (hovedsakelig pga. innvandring), men at en så stor andel av 

befolkningen ikke er religiøst troende. Vi setter pris på at utvalget trekker frem at 15 % av 

befolkningen ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn (dette er ikke basert på en 

meningsmåling, men registrerte medlemskap med fødselsnummer).  

 

De mange som ikke er med i noe tros- eller livssynssamfunn utgjør er svært mangfoldig 

sammensatt gruppe – f.eks. har 27,9 % av dem tro på en gud eller høyere makt, ifølge 

forskning fra stipendiat Sivert Skålvoll Urstad.2 I antall er de «uorganiserte» flere enn alle 

som er medlem i andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke til sammen. De 

uorganiserte er også den gruppen som har vokst raskest de siste årene. 

 

En fremtidsrettet politikk må også ta hensyn til de uorganiserte, særlig når det gjelder 

gravferd og seremonirom, samtalebetjening i sykehus, undervisning og på andre områder 

hvor også disse har allmennmenneskelige behov, bare uten en bestemt livssynstilknytning. 

Dette må få konsekvenser for hvordan myndighetene organiserer tjenester som historisk har 

vært knyttet til Den norske kirke, for å sikre et likeverdig offentlig tilbud. 

 
Samhold, tillit og felles verdier 

Human-Etisk Forbund støtter idealet om et livssynsåpent samfunn (jf. Stålsett-utvalgets NOU 

2013:1), som ikke må forveksles med et verdinøytralt samfunn. Som vi skrev i vår hørings-

uttalelse til Stålsett-utredningen:  

 

«Det er selvsagt at staten skal ha et verdimessig engasjement, men dette må utøves 

uten å ta stilling til eller basere dette på bestemte livssyn. Verdimessig engasjement 

trenger slett ikke utelukkende være knyttet til livssyn, men finnes også i politikk, 

                                                
1 dagbladet.no/nyheter/et-flertall-tror-ikke-pa-gud/60436205  
2 idunn.no/nordic_journal_of_religion_and_society/2017/01/the_religiously_unaffiliated_in_norway  

http://www.dagbladet.no/nyheter/et-flertall-tror-ikke-pa-gud/60436205
http://www.idunn.no/nordic_journal_of_religion_and_society/2017/01/the_religiously_unaffiliated_in_norway
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mediedebatter og ellers i vår åpne offentlighet. Vi vil her særlig fremheve de felles, 

grunnleggende verdier som Stortinget vedtok i Grunnloven i mai 2012: demokrati, 

rettsstatsprinsipper og menneskerettighetene.» 

 

Det er mange tiår siden kristendommen fungerte som lim i det norske samfunnet. I vårt 

mangfoldige land er det helt nødvendig å peke på de konkrete verdiene vi som bor i Norge 

skal ha felles, og så får det være opp til den enkelte innbygger om man begrunner verdiene 

ut fra sin religion eller sitt livssyn, eller på andre måter. 

 
Å bruke religion for å fremme nasjonal identitet 

Ofte hører vi kristendommens privilegier i Norge forsvart med kulturarv som argument. FNs 

tidligere spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet, Heiner Bielefeldt, skrev utførlig om 

problemer med dette i sin rapport for 2012. Her er det mye å merke seg for norske 

myndigheter. Bielefeldt konkluderer bl.a. med at statsreligion bør aldri bli brukt for å fremme 

nasjonal identitet. Å gi noen trosretning status som statsreligion for å fremme nasjonal 

identitet innebærer erfaringsmessig en alvorlig risiko for diskriminering av folk som tilhører 

minoriteter. (For detaljer og henvisninger, se vårt høringssvar til NOU 2013:1.) 

 

HEF vil sterkt advare mot å gi kulturelt hegemoni, flertall eller «tradisjon» forrang eller 

spesielle privilegier – det er alt annet enn «saklig forskjellsbehandling». Saklig forskjells-

behandling er snarere å bidra til å løfte de som historisk har kommet dårligst ut. En fortsatt 

vektlegging av historisk dominans vil stå i veien for en mer likeverdig behandling av 

innbyggere med ulike religions- og livssynsoppfatninger. 

 
Holdninger til religiøsitet blant innvandrere 

I kapittelet om religiøst mangfold savner vi at utvalget viser til IMDis undersøkelse 

«Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrer-

bakgrunn» 3 fra 2015, som inneholder ferskere tall enn de utvalget viser til fra SSBs 

levekårsundersøkelse (2005-2006). Utvalget i IMDis undersøkelse består av innvandrere fra 

ti land (Bosnia-Herzegovina, Chile, Danmark, Irak, Pakistan, Polen, Somalia, Sri Lanka, 

Sverige og Thailand) samt norskfødte med innvandrerforeldre fra de samme ti landene. I 

rapporten basert på undersøkelsen heter det at: 

 

«Over 90 prosent i alle landgrupper svarer at demokrati og vern av barns rettigheter 

er viktige verdier. Verdiene likhet for loven, familiesamhold, ytringsfrihet, personlig 

frihet, og likestilling mellom kjønnene har også svært høy tilslutning i alle grupper, fra 

84 til 99 prosent.» 

 

Undersøkelsen viser dessuten tydelig at det er store variasjoner i religiøsitet mellom 

gruppene med ulik landbakgrunn. IMDi skriver at: 

 

«innvandrere fra Bosnia, der flertallet har muslimsk bakgrunn, [er] gruppen med 

lavest religiøsitet etter innvandrere fra Sverige og Danmark og befolkningsutvalget 

(29 prosent svarer at religion er svært eller ganske viktig for dem). Innvandrere fra 

Irak skiller seg også klart fra de to andre muslimske landene: Over en fjerdedel svarer 

at religion enten ikke er så viktig eller overhodet ikke er viktig». 

 

Undersøkelsen viser også at skepsisen til muslimer er ligger på mellom 12 og 22 % blant 

innvandrere fra «muslimske land» som Bosnia, Pakistan, Irak og Somalia. Dette illustrerer at 

                                                
3 imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/innvandring-og-integrering-holdninger-og-erfaringer/  

http://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/innvandring-og-integrering-holdninger-og-erfaringer/
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en ikke ubetydelig andel av de som har utvandret fra muslimske land ikke nødvendigvis 

knytter seg til majoritetsreligionen i det landet de kommer fra.  

 

IMDi-undersøkelsen har også interessante funn om opplevd tilhørighet og tillit til det norske 

samfunnet. Departementet bør se nærmere på IMDis rapport i sitt videre arbeid. 

 
Finansiering av tros- og livssynssamfunn 

Utvalget viser (i punkt 9.5.2) til at alle registrerte trossamfunn i Norge kan søke økonomisk 

støtte fra myndighetene. Dette er riktig, men vi må påpeke at livssynssamfunn med over 500 

medlemmer har samme mulighet.  

 

Videre skriver utvalget at «De aktuelle støtteordningene er motiverte av plikten til å 

tilrettelegge for religionsfrihet». Staten gir imidlertid ikke denne støtten bare for å være 

hyggelig. Begrunnelsen for at de gjeldene lovene som gir tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

kom på plass i hhv. 1969 og 1981 er at staten og kommunene står for finansieringen av Den 

norske kirke (Dnk).4 Historisk gjenspeiler dagens tilskudd det som tidligere var refusjon av 

«kirkeskatten» til innbyggere som ikke var medlemmer i statskirken. 

 

Dersom staten ikke hadde kompensert andre tros- og livssynssamfunn på om lag samme 

nivå per medlem som Dnk, ville det innebære at alle som ikke er medlem i Dnk ble tvunget til 

å bidra til finansieringen av statskirken gjennom skatteinnkrevingen. Dette ville være svært 

problematisk menneskerettslig (særlig for religions- og livssynsfriheten). Andre land ivaretar 

sin plikt til å tilrettelegge for religionsfrihet uten stor statlig økonomisk støtte til tros- og 

livssynssamfunn – men når Norge velger å ha en aktivt støttende religions- og 

livssynspolitikk kan staten i utgangspunktet ikke diskriminere på grunnlag av religion eller 

livssyn.  

 

Fra dette utgangspunktet har staten gjennom menneskerettighetene mulighet til å sette 

begrensninger bl.a. knyttet til  

- offentlig sikkerhet eller orden, 

- andre menneskers grunnleggende rettigheter, 

- eller dersom utøvelsen er til utilbørlig sjenanse for andre. 

Human-Etisk Forbund har av den grunn støttet forslagene fra Stålsett-utvalget om at tros- og 

livssynssamfunn som oppfordrer til vold eller fysisk avstraffelse ikke skal motta økonomisk 

støtte fra myndighetene, og vi følger opp regjeringens arbeid med utforming av ny lov for 

tros- og livssynssamfunn. 

 

Vennlig hilsen 

Kristin Mile 

generalsekretær 

 

                                                
4 fritanke.no/kommentar/det-er-ikke-raushet-staten-er-forpliktet-til-a-gi-penger-til-tro-og-
livssyn/19.10219  
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