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Forskjellige syn i kirken - hva må man være enige om? 
Vi har en krevende situasjon i Den norske kirke. Kirkemøtet 2016 vedtok at to syn på 

likekjønnet vigsel, som står i direkte motsetning og motsigelse til hverandre, skal leve side om 

side som likestilte: Det ene synet at ekteskapet som den gode ordningen for samlivet mellom 

to personer som elsker hverandre, er åpent både for heterofile og homofile relasjoner; det 

andre synet at ekteskapet etter Guds vilje åpenbart i Bibelen kun er en ordning for én kvinne 

og én mann.  

 

Hvordan slår de to synene ut overfor ansatte i kirken som lever i likekjønnet ekteskap? Dette 

er, som vi har hørt om tidligere i dag, blitt forsøkt kartlagt i Fafo-rapporten «Å være en sak», 

bestilt av Kirkerådet.  

 

Jeg er bedt om å si noe om hva man med bakgrunn i de ulike synene må være enig om. Svaret 

mitt er at uavhengig av hvilket teologisk syn det enkelte medlem i Den norske kirke har på 

likekjønnede parforhold, må vi være enige om at alle skal behandles med respekt og 

nestekjærlighet, i samsvar med vår felles forpliktelse på menneskeverdet og vår tro på at 

absolutt alle mennesker er skapt i Guds bilde og er elsket av ham. Anvendt på tematikken i 

dette webinaret innebærer dette at det er nulltoleranse for sjikane, trakassering og all annen 

form for mobbing av LHBT-personer. Og for å bli enda mer målrettet: I kirken må denne 

nulltoleransen også finne nedslag i arbeidsmiljøet og komme til uttrykk i behandlingen av alle 

tilsatte, også dem som lever i likekjønnet ekteskap.  

 

Hvordan kan dette kravet til det kirkelige arbeidsmiljø innfris? For alle som aksepterer 

likekjønnet ekteskap, er det sannsynlig nærliggende å mene at enhver form for 

ulikebehandling av gifte lesbiske og homofile er diskriminerende og dermed uakseptabel. 

Men her må enigheten mellom de forskjellige synene i kirken ta høyde for at begge syn skal 

«gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse» 

(sitat fra vedtaket i Kirkemøtet 2016). Spørsmålet som imidlertid melder seg i forlengelsen av 

dette, er hvilken opplevelse kirkelig ansatte LHBT-personer har av undervisning og 

forkynnelse i kirken som målbærer det tradisjonelle synet på homofilt samliv. Sammendraget 

i Fafo-rapporten sier det slik: «Begrepet minoritetsstress er dekkende for opplevelsene en del 

LHBT-personer har. […] De kan oppleve seg som en sak, og at diskusjonen om seksuell 

orientering i Kirken virker belastende. […] Det å tilhøre LHBT-gruppene er en belastning 

fordi det stadig settes spørsmålstegn ved liv og følelser» (sitater fra s. 8 og 9). At kirkelig 

ansatte LHBT-personer kan oppleve det slik, er ikke vanskelig å forstå. Men dersom 

målbæringen i undervisning, forkynnelse og debatt av synet om at ekteskapet per definisjon er 

en ulikekjønnet relasjon, skjer på en saklig og anstendig måte, er dette noe som i kraft av 

kirkens egne vedtak om to likestilte syn ikke kan betegnes som fremføring av diskriminerende 



holdninger. Men smertefullt kan det være når et offisielt teologisk syn i kirken og en 

opplevelse hos ansatte av at dette synet rammer dem i deres dypeste identitet, møter på 

hverandre eller støter sammen.  

 

Norge har en Likestillings- og diskrimineringslov, der grunnprinsippet er et forbud mot 

diskriminering. Blant tolv forhold som omtales eksplisitt som ulovlige diskrimineringsgrunner 

er «seksuell orientering, kjønnsidentitet [og] kjønnsuttrykk» (§ 6). I samme lov fremholdes 

det imidlertid at forskjellsbehandling ikke er i strid med det grunnleggende forbudet dersom 

den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig 

inngripende. Direkte relevant med henblikk på LHBT-personers ansettelsesforhold i kirken 

blir dette unntaket når det i § 30 av loven sies at dersom opplysninger om bl.a. samlivsform 

har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller for å fremme virksomhetens religiøse 

syn, er det tillatt å innhente slike opplysninger så fremt det er opplyst om det i utlysningen av 

stillingen. Inntil sommeren 2020 benyttet fire av de i alt elleve bispedømmerådene i Den 

norske kirke seg av denne tillatelsen i loven ved å ta inn i utlysning av prestestillinger at det 

kan spørres om samlivsform. Siden da har to av dem vedtatt å avvikle denne praksisen, men 

bispedømmerådene i Møre og Stavanger bispedømmer har i løpet av høsten vedtatt å 

videreføre ordningen.  

 

Jeg mener at det er en helt naturlig konsekvens av det tradisjonelle kirkelige synet på samliv 

og ekteskap å kunne ta hensyn til og å vektlegge den eventuelle likekjønnede 

ekteskapsrelasjonen til en søker til prestestilling. Verken juridisk eller teologisk kan en slik 

ansettelsespraksis i et bispedømmeråd kalles for diskriminerende. Like fullt har slike 

karakteristikker blitt brukt også av personer innad i Den norske kirke bl.a. om vedtaket i 

Stavanger bispedømmeråd for litt over én måned siden. Men så lenge denne praksisen 

springer ut av ett av kirkens syn og utfoldes i samsvar med norsk lovgivning, er den objektivt 

sett ikke diskriminerende.  

 

«Objektivt sett ikke diskriminerende» – med denne formuleringen forsøker jeg å sette ord på 

den krevende utfordringen Den norske kirke er stilt overfor. At LHBT-personer som ønsker 

seg en stilling i kirken eller som allerede er ansatte, kan oppleve det som belastende dersom 

deres samlivsform kan bli vektlagt i ansettelsesprosesser og dersom kirkelig undervisning, 

forkynnelse og debatt omtaler samlivsformen negativt, er forståelig. Likeens er det forståelig 

dersom de vil karakterisere dette som en opplevelse av å bli diskriminert. Men i en kirke som 

har to likestilte og like berettigede syn, blir dette en karakterisering som ikke kan påberope 

seg allmenn gyldighet som en objektiv sannhet.  


