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Regjeringen foreslår å øke 
 bevilgningen til religionsdialog 
fra 6,2 til 11,7 millioner kroner, i 
tråd med handlingsplanen for å 
forebygge radikalisering og vol-
delig ekstremisme.

Pengene skal fordeles mel-
lom Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn, Norges 
Kristne  Råd og Islamsk Råd 
Norge, som er de mest sentrale 
aktørene innenfor religionsdia-
log. Inkludert i de friske midlene 
er 3,5 millioner som skal utlyses 
til religionsdialog og prosjekter 
for å forebygge radikalisering.

Frykter å bli utnyttet. Stei-
nar Ims, daglig leder og dialog-
prest ved Kirkelig dialogsenter 
i Oslo, mener det er naturlig å 
knytte religionsdialog til arbeid 
mot ekstremisme, fordi dialogen 
i seg selv er anti-radikaliserende 
og lite ekstremistisk. Han fryk-
ter imidlertid at koblingen kan 
skremme bort nye aktører.

– Dersom dialogen knyttes 
for tett opp mot forebygging av 
ekstremisme, kan det støte bort 
folk. Da kan dette virke mot sin 
hensikt, sier han.

Ims mener regjeringen og po-
litikere ikke må undervurdere 
de andre dimensjonene i religi-
onsdialogen.

– Antiradikalisering er greit 
som en effekt av religionsdialo-
gen, men om alle statlige midler 
knyttes opp til dette, kan reli-
gionsdialogen bli veldig instru-
mentell. Det er problematisk. 
 Ingen liker å oppleve seg selv 
som instrumenter for en type 
sak, sier Ims og legger til:

– Det er et mål i seg selv å 
møtes og snakkes sammen. Det 
motvirker ekstremisme, fordi det 
gir noen signaleffekter.  Andre 
ganger er det noe helt konkret 
man samles for å jobbe med. Det 
kan være å håndtere en krise 
 eller et felles engasjement i et 
lokalsamfunn.

Verktøy i krisetider. Nylig 
presenterte KIFO, Institutt for 
Kirke-, religions- og livssyns-

forskning, en rapport som – på 
oppdrag fra departementet – 
viste hvordan religionsdialo-
gen i Norge fungerer. Den trek-
ker frem religionsdialogen som 
særdeles nyttig under de ulike 

karikaturstridene, fordi flere 
reli giøse ledere allerede kjente  
til hverandre og hverandres 
ståsted. 

På ett år ble det søkt om 41 
millioner kroner for å bedre 
 dialogen mellom ulike religioner.  

 Regjeringen svarer med nesten 
12 millioner kroner til religions-
dialog i neste års statsbudsjett, 
det er en dobling fra årets bud-
sjett.

– De siste årene har vi merket 
økt etterspørsel etter religions-
dialogen. Vi har ikke hatt mid-
ler nok og har måttet søke om 
bidrag fra samarbeidspartnere. 
Derfor er vi svært fornøyde med 
økt støtte fra regjeringen, sier 
styreleder i Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunnet, 
 Ingrid Joys.

Mer aktuelt enn før. Høs-
ten 2014 og våren 2015 fikk 
 Kulturdepartementet mer enn 
130 søknader om til sammen 41 
millioner kroner til religions-
dialog.

– Norge har de siste årene fått 
større mangfold på tros- og livs-
synsområdet. Gjennom å styrke 
dialogarbeidet, bygger man for-
ståelse og respekt ved å identifi-
sere felles verdier og mål for det 
samfunnet vi lever i, sier kultur-
minister Thorhild Widvey (H) i en 
pressemelding.

ØKER BEVILIGNING: Regjeringen gir 5,5 nye millioner til religionsdialog.  
Målet er å bekjempe radikalisering. 

Dobbel støtte til dialog
Åpnet konferanse: Kronprins Haakon på besøk i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo i forbindelse med åpningen av en konferanse for unge religions- og livssyns-
ledere i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). På bildet: Anne Sender fra STL og moskeens styreleder Ghulam Sarwar (i hvitt, uten mobil). Foto: Heiko Junge/NTB scanpix
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 Y Ifølge Oddbjørn Leirvik, 
professor ved Det teologiske  
fakultet, fant den første 
 offentlige religionsdialogen 
i Norge sted ved Nansen-
skolen på Lillehammer i 
1992-93. Siden den gang har 
arbeidet for religionsdia-
log vært i sterk vekst, både i 
Norge og internasjonalt.

 Y Økende flerreligiøsitet har 
ført til at dialogen mellom 
religioner i Norge av mange 
blir ansett som en nødven-
dighet.

 Y Hans Küng, presidenten 
for «Global Ethic Foundati-
on», understreket i 1991 vik-
tigheten av religionsdialog 
med sitt sitat «There will be 
no peace among the  nations 
without peace among the 
religions. There will be no 
peace among the religions 
without dialogue among the 
religions».

Kilde: Det teologiske fakultet
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