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Oslo, 30.09.2020 

 

Åpent brev til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad 
 

Kjære barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, 

 

Vi skriver til deg for å fremheve kirkenes viktige bidrag i håndtering av koronasituasjonen.  

 

Som statsråd med ansvar for kirke- og trossamfunn ønsker vi å synliggjøre for deg våre bidrag i denne 

krisen. I pandemien har kirkene sett muligheter fremfor begrensninger – de har utvist lederskap og 

tydelighet, og har igjen vist at de står samlet og sterkt når krisen rammer.  Kirkene har vært sitt ansvar 

bevisst og vært rom for trygghet, trøst og fellesskap for det norske folk, selv når kirkedørene har vært 

stengt.  

 

Mer enn noe har koronapandemien vist behovet for godt samarbeid, tydelig informasjonsflyt og 

nærværende beredskap. Norges Kristne Råd har i så måte illustrert viktigheten av et slikt tverrkirkelig 

organ. I en tid hvor folk ikke har visst hvor de skal gå med sine spørsmål og hvor informasjonsbehovet 

har vært nærmest umettelig, har Norges Kristne Råd vært en tydelig kanal hvor kirker, trossamfunn og 

organisasjoner har kunne kommet med sine spørsmål og fått veiledning og hjelp. Vi har fasilitert dialog 

mellom kirkene og mellom kirkene og myndighetene, vi har bistått alt fra migrantmenigheter til barne- 

og ungdomsorganisasjoner, og våre veiledere har blitt bransjestandard for kirkens aktivitet i Norge.  

I dette arbeidet har vi hatt et nært samarbeid med Kirkerådet i Den norske kirke og Samarbeidsrådet 

for tros – og livssynsamfunn, for å koordinere smittevernrådgivningen. 

 

Medlemskirkene i Norges Kristne råd har nært samarbeid med sine søsterkirker over hele verden, noe 

som gir oss daglige påminninger om at krisen er global, og at dette er en tid for internasjonal solidaritet. 

 

Norges Kristne Råds medlemskirker ønsker å minne statsråden om at kirkene er en viktig ressurs for 

samfunnet. Kirkene har omfattende kompetanse i krisehåndtering og møter med mennesker i usikre 

situasjoner. De når raskt ut med informasjon og sørger for utfyllende oppdateringer i våre 

smittevernveiledere. Vi er med og tar ansvar i den kollektive dugnaden. Derfor skulle vi også ønske at 

statsråden i større grad løfter oss fram som nettopp dette, en positiv ressurs og en konstruktiv 

samfunnsaktør.   

 

Vi har savnet å bli sett av statsråden, og ønsker med dette brevet å komme med en oppfordring til 

statsråden om å være tydeligere og løfte fram kirkenes bidrag i offentligheten. 

 

Med vennlig hilsen  

 

    

  

 

Berit Hagen Agøy, styreleder     Erhard Hermansen, generalsekretær 
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