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Dialogmappe 

UngDialog 

 

«Dialog kan 
sammenlignes med 
en tur i en 
luftballong. (…) I 
dialogen kan en se 
hvor skillelinjene 
går, hvor barrierer 
står og hvor det er 
mulighet for å bygge 
broer.» 

- UngDialog 
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Dialogmappe  

UngDialog setter dialog på agendaen. UngDialog presenterer 

dialog som et verktøy for god kommunikasjon og verdien av 

respekt og forståelse for andres livssyn og tro. 

 

Innholdsfortegnelse  

I UngDialogs luftballong  

II  Hva er UngDialog?  

III  Hva er dialog? – UngDialog  

IV Religions- og livssynsdialog i Norge – Inge Eidsvåg 

V  Hvordan samtaler man? – Dag Hareide 

VI  Dialogøvelse 1 (god dialog) 

VII   Mennesker i bevegelse – Steinar Bryn  

VIII   Sitat – Steinar Bryn  

IX  Tretten råd for en god dialog - Inge Eidsvåg  

X  Dialogøvelse 2 (aktiv lytting) 

XI  Begrepet dialog i Emmaus – Anne Hege Grung 

XII   Dialogplakat STL – Helge Svare  

XIII  Dialogøvelse 3 (stille åpne spørsmål) 

 

©UngDialog, opptrykk 2015 - Denne informasjonsmappen er laget 
og utgitt av UngDialog. UngDialog har mottatt godkjennelse for 
bruk av det eksterne materialet i mappen. Dialogmappen er laget av 
Irene Incerti, Hero Karimi og Irene Desirèe Kildahl i samarbeid med 
UngDialog-styret 2012-2013. Vi takker alle som har gitt tillatelse 
til bruk av sine artikler.  
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I 

”Dialog kan sammenlignes med en tur i en 

luftballong. Fra en luftballong som svever 

kan en se hvor landskapet strekker seg, 

hvor jordet skilles av stier og hvor elven 

slutter ved fjellets start. Det samme 

gjelder dialog. I dialogen kan en se hvor 

skillelinjene går, hvor barrierer står og 

hvor det er mulighet for å bygge broer. I 

det man ser hvor man er like og hvor man 

skilles, åpnes en mulighet for nye veier og 

samarbeid. Dialogen løfter en opp fra sitt 

ståsted, og gir mulighet til å se hvor 

utfordringer og muligheter ligger.” 

 

- UngDialog 

 

 



Se hvor grensene går
og hvor det er mulig 
å lage nye veier

Dialog
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                                       II      I 

UngDialog 

- UngDialog 

 

UngDialog er en organisasjon for tros- og livssynsengasjerte 

unge, som arbeider for å fremme dialog som verktøy for god 

kommunikasjon. Vårt mål er å være en møteplass for engasjerte, 

unge mennesker slik at vi sammen kan være en ressurs for 

samfunnet. 

 

Historie 

Ideen om UngDialog oppsto på Dialogtreff 2009 på 

Nansenskolen i Lillehammer. Dialogtreffet var organisert av 

LNU (Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner), STL (Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn), Nansenskolen/Fredssenter og en frivillig 

arbeidsgruppe med unge representanter fra flere tro og livssyn. 

Det kom tydelig frem på Dialogtreffet at det var behov for en 

organisasjon som UngDialog. Organisasjonen ble derfor stiftet i 

Oslo i 2011, som det første dialogbaserte tros- og 

livssynsnettverket for unge.  
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UngDialog er en møteplass for alle unge med interesse for tros- 

og livssynsdialog. Man representerer seg selv og sine egne 

tanker i gruppen, og vi møtes regelmessig til dialog om tros- og 

livssynsrelaterte tema. Alle er velkommen, og det er ikke 

nødvendig å være tilknyttet noen bestemt menighet eller 

livssynsorganisasjon.  

 

Hva gjør vi?  

Minidialoger er en kjerneaktivitet i UngDialog. Her møtes vi for 

å utføre dialogøvelser og vi tar opp ulike tema som kan knyttes 

til tro og livssyn. UngDialog har også vært med på å arrangere 

flere dialogseminarer. Både i 2009 og 2010 ble det avholdt 

nasjonale seminarer ved Nansenskolen i Lillehammer. Det var 

deltagere fra hele Norge til stede, fra et bredt tros- og 

livssynsspekter. Da det ble avholdt seminar i 2012 ble det 

utvidet til også å romme deltagere fra resten av Europa og fra 

Midtøsten.  

 

Da UngDialog og Nansenskolen organiserte et dialogtreff i Oslo 

i 2010, var det med Kronprins Haakon tilstede. UngDialog har 

også organisert heldagsseminar og andre aktiviteter sammen 

med flere av våre samarbeidspartnere.  
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Vi i UngDialog ser viktigheten av å samarbeide med mange 

ulike organisasjoner og enkeltmennesker, og vi er glade for å 

kunne arbeide med å spre kunnskap, forståelse og 

dialogsamarbeid mellom de ulike tros- og livssynene. Mer 

informasjon om våre aktiviteter finnes på vår nettside 

(www.ungdialog.no).  

 

Hva ønsker vi?  

Vi ønsker å spre dialog i samarbeid med andre, og vår visjon er 

å bli en landsdekkende organisasjon. Vi baserer oss på respekt, 

likestilling og en porsjon nysgjerrighet, fordi dialog ofte er 

inspirert av nysgjerrighet! Vi ønsker at dialog blir en 

kommunikasjonsmetode som unge i vårt samfunn mestrer, og at 

dialog blir en naturlig del av vårt samfunn; i hjemmet, på skolen, 

på jobb og i samfunnet for øvrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ungdialog.no/
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III 

Hva er dialog? 

- UngDialog 

 

Dialog for oss er: 

… et kommunikasjonsverktøy som åpner for nye muligheter for 

forståelse og samarbeid 

… et verktøy som er enkelt å bruke og som gir slående resultater 

 

Dialogen er basert på  

… respekt  

… likestilling  

… vilje til å lære   

 

Dialog handler om 

… aktiv lytting 

… å stille åpne spørsmål  

… å ikke tro at man vet hva den andre mener 

 

Dialogen kan brukes  

… i hjemmet  

… på skolen 

… på kontoret  
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… i det offentlige rom 

 

Dialog er et åpent møte ansikt til ansikt, hvor man kan oppnå en 

ny dimensjon av forståelse. Føler vi at andre forstår oss godt 

nok, eller skulle vi ønske at vi ble forstått bedre? Vet andre hva 

som er viktig for oss og hvorfor? Dialog åpner muligheten for å 

forstå og å bli forstått. Dialog handler om å lytte til andre og å gi 

av seg selv. Målet i dialogen er ikke enighet, men å forstå den 

andre litt bedre. UngDialog arbeider for at samfunnet skal være 

preget av nettopp dialog, istedenfor misoppfatninger og konflikt.  
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IV 

Religions- og livssynsdialog i 

Norge. Et historisk bakteppe. 

- Inge Eidsvåg 

 

Begynnelsen 

Kristian Schjelderup (1895-1980), Nansenskolens ene 

grunnlegger og den senere Hamar-biskopen, var tidlig ute med å 

oppmuntre nordmenn til å skaffe seg kunnskap om andre 

religioner. I januar 1922 reiste Kristian Schjelderup til Østen. 

Det var lenge før det ble mote blant europeiske ungdommer ”å 

finne seg selv” gjennom en slik dannelsesreise. Schjelderup var 

på intens leting etter et religiøst fundament, som han kunne 

bygge sitt liv på. En sannhet som kunne tåle trykket fra 

vitenskapene og den moderne tvil. Det var ikke gitt at det var i 

kristendommen denne sannheten var å finne. Derfor måtte han 

reise ut. ”Jeg dro ut i verden for å lære de andre religioner å 

kjenne innenfra,” sa han senere. Før avreisen kunne han fortelle 

Aftenposten at han også hadde tenkt å oppsøke Mahatma 

Gandhi.  
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Møtet med Gandhi ble det ikke noe av. I mars 1922 var Gandhi 

blitt dømt til seks års fengsel. Ingen fikk besøke ham, unntatt 

hans kone en gang hver tredje måned. Schjelderup kom ikke 

nærmere sitt store forbilde enn foran fengselsporten i Poona. 

 

I sitt tidsskrift Fritt Ord, som til å begynne med var organet for 

Landslaget for frilynt kristendom (1927), trykte Schjelderup på 

1930-tallet innsiktsfulle artikler både om islam, buddhismen og 

hinduismen. Ikke minst var Mahatma Gandhi et ideal, både når 

det gjaldt ikkevold og religiøs toleranse. 

 

Det var derfor naturlig – og i Schjelderups ånd – at 

Nansenskolen, i samarbeid med kirkeakademiet i Gausdal og 

den lokale avdeling av Human-Etisk Forbund, i 1985 gikk 

sammen om et stort religions- og livssynsseminar på 

Nansenskolen. Temaet var "Human-etikere og kristne - hva 

skiller og hva forener?" For første gang ble det i Norge 

gjennomført organiserte samtaler av lengre varighet mellom 

kristne og human-etikere.  

 

Og det var mye å samtale om. Årtiers oppsamlete aggresjon fikk  

utløp. Statskirkens representanter møtte representanter for en 

stor livssynsminoritet ansikt til ansikt. Det renset luften. De 
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fleste var enige om at samtalene burde fortsette. Og de fortsatte, 

som årlige religions- og livssynsseminar på Nansenskolen. 

Mange mennesker kom og personlige bånd ble knyttet. Frontene 

ble fliset opp, de svart-hvite fiendebildene ble erstattet av mer 

nyanserte valører. Et nytt rom var åpnet. 

 

Kristne og muslimer møtes 

Den organsierte dialogen mellom muslimer og kristne i Norge 

begynte en septemberdag i 1988 i Vestre Aker menighetshus i 

Oslo. For første gang inviterte Den norske kirke offisielt 

muslimer i Norge til dialog. Rammen for dialogen var 

konferansen "Norge som flerkulturelt samfunn." 

 

Før dette første forsøket på religionsdialog, hadde noen prester 

fra kirker på Oslo østkant vært gjester i moskéen under 

fredagsbønnen. En av dem, Oddbjørn Leirvik i Paulus kirke, 

skulle bli den som framfor noen annen ga dialogarbeidet både 

innhold og retning. Hans bøker forteller om et menneske som 

både er trygt forankret i kristendommen, men samtidig evner å 

åpne seg for andre religioners tradisjoner og rikdom. Oddbjørn 

Leirvik, som i dag er professor i interreligiøse studier ved Det 

teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, er en av de kristne 
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teologer i Norge som kjenner islam best, og som har lengst 

praksis med interreligiøs dialog. 

 

I 1991 tok Buddhistmisjonen, med Oddbjørn Leirvik som 

primus motor og leder for ”Emmaus”, senter for dialog og 

spiritualitet, initiativ til et dialogarbeid på Oslo østkant. Arbeidet 

var forankret i Paulus kirke, der Oddbjørn Leirvik var prest. Et 

særkjenne ved denne dialogen var at den ble lagt til hellige rom 

og knyttet til meditative gudstjenester. Likevel var det vært en 

målsetting at dialogen skulle foregå mellom likeverdige. 

Gjestene fikk komme til orde på egne premisser i kirkerommets 

åpne forgård. 

 

Et av disse dialogprosjektene handlet om "Økologi og fred". Her 

alternerte møteplassene og deltakerne var gjester hos hverandre. 

I 1992 ble det opprettet en fast kontakt mellom Mellomkirkelig 

Råd og Islamsk Råd. Dette var begynnelsen på en mer formell 

organisatorisk kontakt mellom majoritetsreligionen og den 

største minoritetsreligionen. 

 

Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge 

Inntil fremmedarbeidere begynte å komme til Norge fra 

begynnelsen av 1970-tallet, var det bare Det Mosaiske 
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Trossamfunn (1892), Baha'i-samfunnet (1948) og Human-Etisk 

Forbund (1956), som representerte et organisert alternativ til det 

kristne majoritetssamfunnet. Den religiøse og livssynsmessige 

pluralismen skjøt på 1980- og 1990-tallet fart, og har på flere 

områder utfordret statskirken og majoritetsreligionen. I 1992 slo 

de største muslimske organisasjonene seg sammen til Islamsk 

Råd. Buddhistene har organisert seg i Buddhistforbundet. Den 

samme utviklingen ser vi i de andre religionene. Dette skyldes 

både at de økonomiske støtteordningene fordrer organisering – 

og at Norge er et organisasjonsland. 

 

Det stadig mer pluralistiske Norge var bakgrunnen for at 

Nansenskolen i 1991 satte i gang et dialogprosjekt under navnet  

"Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge."1 Formålet var: 

 – Å knytte personlige bånd mellom mennesker fra ulike 

religiøse og livssynsmessige miljøer. 

 – Å formidle kunnskaper om hverandres religioner og 

livssyn. 

 – Å prøve ut mulighetene for å etablere en grunnleggende 

fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. 

                                                
1 Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. Oslo, 

Universitetsforlaget, 1993. 
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 – Å søke løsninger på praktiske konflikter som oppstår når 

mennesker med ulike religioner og livssyn møtes og skal 

leve sammen. 

 

Fra kristen side var Den norske kirke, Den katolske kirke og 

Metodistkirken representert. Dessuten deltok representanter for 

islam, Human-Etisk Forbund, jødedommen, hinduismen, 

sikhismen, buddhismen og Baha'i-samfunnet. 

 

Denne gruppen på 16 medlemmer ønsket å utprøve noe som 

aldri var forsøkt før i Norge: ved hjelp av dialogen å søke etter 

flest mulig forpliktende fellesskapsverdier, identifisere mulige  

konflikter og finne konstruktive måter å håndtere disse på. 

 

Gruppen samtalte om spørsmål som hadde med livsløpet å gjøre,  

fra unnfangelsen til døden. For hvert tema formulerte vi "felles 

synspunkter" og "særstandpunkt". Temaene vi tok opp var: 

bioteknologi, abort, navnegivning, omskjæring, prevensjon, barn 

og barndom, frihet og grenser, ekteskap og skillsmisse, 

likestilling og likeverd, polygami, homofili, alderdom, 

euthanasi, obduksjon, gravferd, skolens verdigrunnlag, 

enhetsskole/privatskole, religions- og livssynsundervisning, 
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høytidsmarkeringer, økonomiske støtteordninger for religions- 

og livssynssamfunnene, adgang for religiøse ledere. 

 

Mine erfaringer fra dette prosjektet, som strakte seg over seks 

to-dagersmøter gjennom ett år, kan best oppsummeres slik: 

 

1. Dialogen forener. Der mennesker møtes ansikt til ansikt 

innenfor trygge rammer, skjer det alltid noe. En oppdager at de 

andre ligner en selv. Vi deler en felles erfaring om det å være 

menneske. Gjerder, som en tidligere trodde var uoverstigelige, 

bygges ned. Vi oppdager kanskje at vi deler verdier og 

synspunkter med mennesker vi programmatisk burde være uenig 

med. Gruppen uttalte: 

  Om graden av samstemthet skulle overraske noen, bør 

dokumentet kunne stå som et memento om hvor langt en 

kan komme om en våger å sette seg ned sammen på tvers 

av forskjellige tradisjoner - og virkelig snakke sammen. 

 

2. Dialogen skiller. Igjen og igjen opplevde jeg at holdninger og 

handlinger ikke fulgte de etablerte tros- og livssynsgrensene, 

men heller personlighetsmessige ulikheter ut fra alder, kjønn og 

karakter. Forskjeller mellom mennesker innen samme religion 
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og livssyn viser seg ofte å være større enn forskjeller mellom 

mennesker tilhørende ulike religioner og livssyn.  

 

Selv om hovedvekten i dette dialogarbeidet lå på utfordringer i 

Norge, kunne vi ikke se bort fra globale standarder. Både fordi 

verden blir stadig mindre, og fordi det globale perspektivet 

tvinger en til å tenke prinsipielt om disse spørsmålene. Hele 

gruppen var derfor enig om følgende prinsipielle betraktning: 

  For dem som tilhører den kulturelle og religiøse 

majoriteten i Norge, er utfordringen å tenke gjennom 

hvilke rettigheter en ville krevd for seg selv om en var i 

minoritetsposisjon i et annet samfunn, og så være villig til 

å tilkjenne minoriteter i Norge tilsvarende rettigheter. 

Omvendt bør det være samsvar mellom de rettigheter en 

religiøs minoritet krever for seg selv i Norge, og de 

rettigheter en mener at ens egen religion bør tilkjenne 

minoritetene i samfunn der denne religionen er i 

majoritetsposisjon. 

 

Dette temaet utfordret gruppen til å drøfte konkrete spørsmål om 

muslimers rettigheter i Norge, samtidig som vi også tok opp 

kristne og andre minoriteters rettigheter i land med islamske 

lover. Hele gruppen var enig om at vi ikke kan leve med to 
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standarder, som vi skiftevis gjør gjeldende alt etter om vi utgjør 

majoriteten eller minoriteten i et samfunn. 

 

Religion, livssyn og menneskerettigheter 

Under arbeidet med fellesskapsetikkprosjektet i 1991-93, ble vi 

klar over at menneskerettighetene ville bli viktige bærebjelker 

ved byggingen av det flerreligiøse Norge. Gruppen hadde 

kommet med følgende oppfordring: 

 Det er i dag en utfordring for alle religiøse tradisjoner å 

bearbeide forholdet mellom universelle prinsipper og 

partikulære verdisystemer; være tro mot egne 

tradisjoner, men likevel vurdere om deler av tradisjonen 

bør og kan reformuleres på de punkter der de strider mot 

etiske prinsipper som kan vinne universell oppslutning. 

 

Dette var bakgrunnen for at Nansenskolen søkte den norske 

regjering om økonomisk støtte til å sette i gang et nytt 

dialogprosjekt, denne gang under overskriften "Religion, livssyn 

og menneskerettigheter i Norge".2 Støtte ble gitt og gruppen ble 

etablert våren 1996. Formålet med dette prosjektet var: 

                                                
2 Inge Eidsvåg og Lena Larsen (red.): Religion, livssyn og 

menneskerettigheter i Norge. Oslo, Universitetsforlaget, 1997. 
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 – Å belyse menneskerettighetenes begrunnelse og 

tradisjoner i de ulike religioner og livssyn. 

 – Å gjennomtenke forholdet mellom menneskerettslige 

idealer og praksis i Norge. 

 – Å fremme forslag til en styrking av menneskerettighetene 

innenfor de ulike religiøse og livssynsmessige miljøer – og 

generelt i Norge. 

Representanter for følgende religioner/livssyn ble med i 

arbeidet: Den norske kirke, Den katolske kirke, Den ortodokse 

kirke, Norges frikirkeråd, Det mosaiske trossamfunn, 

hinduismen, buddhismen, islam, sikhismen, Baha'i-samfunnet, 

Alternativt nettverk, Human-Etisk Forbund. 

 

Denne gruppen drøftet både prinsipielle og praktiske spørsmål 

knyttet til arbeidet for menneskerettigheter. En rekke felles 

anbefalinger innenfor områdene kirke/stat, skole, barn/familie 

ble formulert. Som eksempel vil jeg nevne denne: 

Staten må gi aktiv beskyttelse mot overgrep mot barn, 

kvinner og andre som skjer under dekke av religiøse, 

kulturelle eller familiære tradisjoner, herunder sørge for 

vern mot dem som forfølges for apostasi, konversjon eller 

innmelding i tros- og livssynssamfunn.  
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Dialogprosjektet ble avsluttet med følgende uttalelse: 

 Den gylne regel ("Det du vil at andre skal gjøre mot deg, 

skal også du gjøre mot dem.") forutsetter at vi har evne 

til å leve oss inn i andre menneskers livssituasjon, og at 

vi er i stand til å ha medfølelse med andre. Evnen til å 

identifisere seg med andre har ofte vært begrenset av de 

barrierer som kjønn, nasjonalitet, rase og religion har 

satt opp mellom mennesker. I dagens globale samfunn er 

det nødvendig å revurdere alle tradisjoner som skaper 

slike grenser, og la den gylne regel være rettesnor på 

alle livsområder - som utfordring til innlevelse og 

gjensidighet. 

 

Religionsdialogen institusjonaliseres 

I 1995 la et utvalg, oppnevnt av regjeringen og ledet av Erling 

Pettersen, fram en utredning om undervisningen i religions- og 

livssynskunnskap i den norske skolen.3 Utvalget foreslo å 

erstatte de to fagene ”Kristendomskunnskap og 

”Livssynskunnskap” med et ”utvidet kristendomsfag”, som i 

utgangspunktet skulle være felles for alle elevene i grunnskolen. 

Faget skulle også inneholde lærestoff om ikke-kristne religioner 

                                                
3 NOU 1995: 9 Identitet og dialog. Kristendomskunnskap, livssynskunnskap 

og religionsundervisning.  
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på mellomtrinnet og filosofi/etikk på ungdomstrinnet. Det ble 

også sagt at barn av foreldre som ikke var medlemmer av Den 

norske kirke, kunne fritas fra deler av undervisningen dersom 

foreldrene krevde det.  

 

Denne rapporten utløste en storm av protester fra de religiøse 

minoritetene og humanetikerne. De følte at religions- og 

livssynsfriheten i Norge var truet gjennom et slikt fag. Sammen 

dannet de ”Aksjon livssynsfrihet”, som hadde som sin 

hovedoppgave å forhindre at det foreslåtte faget ble en realitet.   

 

Dette samarbeidet ble formalisert og ført videre da 

”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge” ble 

stiftet i 1996. Det nye var at Den norske kirke (ved 

Mellomkirkelig råd) nå også var representert. Derved var det i 

Norge for første gang etablert et fast råd for etiske og 

ordningsmessige drøftinger, slik Nansenskolens dialoggruppe 

hadde foreslått allerede i 1993.  

 

”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn” er i dag en 

paraplyorganisasjon for 13 ulike tros- og livssynssamfunn, eller 

sammenslutninger av disse. Hovedoppgaven er å fremme 

gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, 
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arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i 

Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med 

utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. 

Samarbeidsrådet har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig 

rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn, samt 

sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og 

livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge. 

 

Samarbeidsrådet er i stadig økende grad blitt bedt om å være 

høringsinstans for myndighetene. Det har avgitt uttalelser om 

religiøse lederes muligheter for oppholdstillatelse i Norge, om 

normeringen av religiøse termer i skolebøkene, om intoleranse 

og rasehat, om felles ekteskapslov, om kvinner og homofile i 

trossamfunn, om tros- og livssynstjenester i norske fengsler, osv.  

 

Samarbeidsrådet fatter sine vedtak enstemmig. Det betyr at man 

bare kan uttale seg om spørsmål som man kan oppnå enighet 

om. Siden 1999 har Samarbeidsrådet mottatt offentlig støtte fra 

staten. 

 

”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn” sto høsten 1998  

som vertskap for "Oslo-konferansen om religions- og 

livssynsfrihet", med deltakere fra hele verden. Konferansen kom 
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i stand for å markere 50-årsjubileet for Den internasjonale 

menneskerettighetserklæringen. Den resulterte bl.a. i Oslo-

deklarasjonen, hvor deltakerne forpliktet seg til å arbeide for 

tros- og livssynsfrihet. Deklarasjonen førte til opprettelsen av 

”Oslo-koalisasjonen for tros- og livssynsfrihet”, som en 

videreføring av dette arbeidet. 

 

Oslo-koalisjonen er et internasjonalt nettverk av representanter 

fra tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner og 

forskningsinstitusjoner. Koalisjonen arbeider for å fremme 

religions- og livssynsfrihet, samarbeid og gjensidig forståelse – 

og for å hindre urettferdighet, intoleranse og mistro på grunn av 

religiøse forskjeller. Oslo-koalisjonen arrangerer konferanser, 

utgir rapporter og utvikler undervisningsmateriale og forslag til 

pensum. Dette materialet blir oversatt til en rekke språk. 

Koalisjonen støtter også praktisk dialog-arbeid på lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå. De siste årene har man arbeidet med 

å lage etiske retningslinjer for misjon, der forholdet mellom 

menneskerettigheter og misjon står sentralt.  

 

Oslo-koalisjonen har sine kontorer ved Norsk senter for 

menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. I denne sammenheng 

bør også ”Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd i Den norske 
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kirke og Islamsk Råd Norge” nevnes. Den ble opprettet i 1993 

og er et nasjonalt kontaktforum for kristne og muslimer i Norge. 

Målet er å forebygge konflikter og skape forståelse. Man ønsker 

å motarbeide fordommer og stereotypier, samt motvirke 

islamofobi og diskriminering av den muslimske minoriteten i 

Norge. I forbindelse med den opphetete debatten om 

Muhammed-karikaturene i 2005/2006 spilte ”Kontaktgruppa” en 

viktig rolle. Bl.a. foretok tre representanter for gruppa en reise 

til en rekke land i Midt-Østen for å fortelle om hvordan 

muslimske ledere hadde håndtert saken her i landet og hvordan 

lederne i Den norske kirke og representanter for andre 

kirkesamfunn og religioner hadde forholdt seg. Man håpet at 

dette ville roe gemyttene og skåne norske interesser i utlandet, 

samt åpne veien videre for dialog og forsoning. Denne 

langvarige kontakten førte til at karikaturstriden fikk et annet 

utfall i Norge enn for eksempel i Danmark, der de ikke har et 

lignende forum for samtaler.  

 

Her bør også nevnes at ”Kontaktgruppa” i 2007 kom med en 

felles uttalelse om retten til å skifte religion. Dette var første 

gang at en kirke og en representativ muslimsk nasjonal 

organisasjon anerkjente retten til å konvertere. ”Vi tar avstand 

fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering 
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som følge av at mennesker ønsker å konvertere eller har 

konvertert fra en religion til en annen, enten det skjer i Norge 

eller i utlandet,” het det i uttalelsen.  

 

Verdikommisjonens religions- og livssynsdialog. 

”Verdikommisjonen” ble opprettet av den norske regjering i 

januar 1998. Det var en kommisjon med 49 medlemmer, fra alle 

samfunnslag og fra hele Norge. Hovedmålet var "å bidra til en 

bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke 

positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og 

fellesskapet." Kommisjonen ble bedt om "å motvirke 

likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og 

demokrati." 

 

Kommisjonen satte i gang en rekke prosjekter - folkemøter, 

seminarer, høringer og forskning. Et av de viktigste tiltakene var 

opprettelsen av et nasjonalt forum for religions- og 

livssynsdialog, det mest omfattende noen gang i Norge. Dette 

ble ledet av et arbeidsutvalg med representanter både fra 

”Verdikommisjonen” og fra ”Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn”. Forumet ble åpnet den 11.november 1999 i 

Universitetets aula, Oslo, under nærvær av Hans Majestet Kong 
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Harald. Ledere for alle religions- og livssynssamfunn i Norge 

var til stede.   

 

Innledningsforedragene ble holdt av den sveitsiske 

teologiprofessor Hans Küng og biskop Gunnar Stålsett. Hans 

Küng snakket om "Global etikk. En utfordring for det nye 

århundret", der han begrunnet sin tese: ”Ingen fred i verden uten 

fred mellom religionene. Ingen fred mellom religionene uten 

dialog.”  Biskop Stålsetts tema var "Religionsfrihet på norsk." 

Deretter sto representanter for aller religioner og livssyn fram og 

leste tekster fra sine tradisjoner om den gyldne regels budskap. 

Det var en sterk manifestasjon av både mangfold og fellesskap. 

 

Dialogprosjektets hovedmålsetting var "å engasjere mennesker 

med ulike religioner og livssyn i en gjennomtenkning av noen 

av våre viktigste fellesmenneskelige utfordringer." Dessuten 

ønsker man: 

- At mennesker fra ulike religiøse og livssynsmessige 

miljøer skal lære hverandre å kjenne. 

- At vi skal få kunnskap om hverandres religioner og 

livssyn. 
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- At vi skal øve oss i å lytte til og snakke åpent med 

mennesker med en annen tros- og livssynsbakgrunn, også 

om de vanskelige spørsmålene. 

- At vi skal bli mer bevisst våre holdninger til mennesker 

som tror og tenker annerledes. 

- At vi skal bringe våre erfaringer tilbake til egne tros- og 

livssynssamfunn, slik at ringvirkningen kan bli størst 

mulig. 

 

Det nye med dette prosjektet var både omfanget og 

organiseringen. Invitasjoner ble sendt ut til samtlige tros- og 

livssynssamfunn med flere enn 1000 medlemmer. Og 

invitasjonene ble godt mottatt. Alle, unntatt Jehovas vitner, sa ja 

til å delta. Og nesten alle valgte sine øverste ledere. 50 

mennesker deltok, med varamedlemmer ble det 100. Aldri før 

hadde så mange mennesker deltatt i et felles forum for religions- 

og livssynsdialog her i landet. Antallet representanter ble fordelt 

slik at organisasjoner med mange medlemmer fikk flere 

representanter enn de med få medlemmer. Det for at mangfoldet 

i de store organisasjonene skulle komme bedre fram 

 

Det nasjonale forum for religions- og livssynsdialog møttes i 

plenum og i seks permanente arbeidsgrupper, som hver tok opp 
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ett tema. Temaene var: Skolen; samliv, seksualitet og 

likestilling; familien; forbruk og rettferdighet; vold og krig; 

religions- og livssynsfrihet. 

 

I tillegg til møtene i plenum og arbeidsgruppene, ble det satt i 

gang organiserte besøk i hverandres gudshus og lokaliteter. Det 

ble organisert mange regionale og lokale konferanser, og det ble 

også opprettet spesielle ungdomsgrupper. Arbeidet ble avsluttet 

med en omfattende rapport, der bl.a. de politiske partiene ble 

bedt om å forme en helhetlig religions og livssynspolitikk. Den 

burde bygge på tre grunnleggende verdier:  

- Full religionsfrihet slik det uttrykeks i 

menneskerettighetskonvensjonene. 

- Likebehandling av tros- og livssynssamfunn i offentlig 

politikk. 

- Religion og livssyn må ikke reduseres til en privatsak. 

Det betyr at trosytringer har sin plass i det offentlige rom 

og at vi går inn for offentlig økonomisk støtte til tros- og 

livssynsorganisasjoner – også etter et eventuelt skille 

mellom stat og kirke.  

 

På bakgrunn av dette ble det pekt på noen områder, der 

endringer var nødvendig. La meg her bare ta med noen av disse:  
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- Vi trenger en ny formålsparagraf for grunnskolen. 

(Skolegruppen hadde formulert forslag til en slik.)  

- Vi ønskerr et felles religions- og livssynsfag i skolen. 

Både ut fra hensynet til religionsfrihet og foreldrerett, 

ønsker vi full fritaksrett i dette faget på småskoletrinnet. Vi 

tror det er en sikkerhetsventil som vil kunne styrke et felles 

fag. 

- Vi ser det som problematisk at Den norske kirke – som er 

et trossamfunn – skal få sin økonomi styrt og sine øverste 

ledere utnevnt av politiske myndigheter. 

- Det er ikke naturlig at halve regjeringen – og Kongen – 

må tilhøre ett bestemt trossamfunn.  

- Det bør legges til rette for likestilling og mangfold når 

det gjelder religiøs og livssynsmessig betjening på 

sykehus, i fengsler og i det militære. 

- Kommunene bør pålegges å disponere lokaler der det er 

mulig å legge til rette for gravferdsseremonier som er 

tilpasset de ulike tros- og livssynssamfunns behov. 

- Vi foreslår at det nedsettes et offentlig utvalg med bred 

representasjon for å utrede den norske stats framtidige 

religions- og livssynspolitikk. 
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I dag ser vi at mange av disse forslagene fra 

”Verdikommisjonen” er blitt fulgt opp og helt eller delvis 

realisert.   

 

Lokale og regionale dialoger 

Det har de siste 25 år pågått en rekke lokale og regionale 

religions- og livssynsdialoger etter initiativ fra enkeltpersoner, 

lag eller organisasjoner. Det vil føre alt for langt å gå inn på 

disse her. Dessuten er det vanskelig å skaffe en fullstendig 

oversikt over alt som har skjedd. La meg her nevne noen som 

eksempler på både bredden og variasjonene: Reidun og Rolf 

Kirkedams dialogprosjekt på Nøtterøy; Emmaus-dialoger i Oslo, 

Sarpsborg, Bergen og Tromsø; Dialogprosjektet i Rogaland; 

Dialog 2000 Stavanger; Dialoggrupper i Suldal og Hjelmeland; 

Mellomkirkelig råd – Det mosaiske trossamfunn; ”Med og uten 

slør”: kristen-muslimsk dialog; Verdikommisjonens nasjonale 

tros- og livssynsdialog med prosjekter over hele landet; osv.  

 

Verdien av disse dialogene lar seg knapt overvurdere. Mange 

mennesker har møtt hverandre på tvers av livssynsskiller, 

vennskapsbånd er blitt knyttet, kunnskap er blitt formidlet og 

innsikt er blitt skapt. Når konfliktene langs religiøse og 

livssynsmessige skillelinjer i Norge ikke er blitt større enn de er, 



30 

tror jeg at det for en stor del skyldes de mange dialogrom som er 

blitt skapt.   Jeg er overbevist om at vi trenger mer og ikke 

mindre av dette i årene framover.  

 

Tros- og livssynsdialog og de unge 

En svakhet med de nevnte dialogene har vært at få unge 

mennesker har deltatt. Det har vært arrangert noen 

weekendarrangement med en håndfull deltakere av blant annet 

av Verdikommisjonen og av Samarbeidsrådet på Langedrag. 

Noe mer omfattende var en dialog mellom Norges Kristelige 

Studentforbund og Islamsk Studentforbund. Men den første 

store, omfattende dialog for unge fra de aller fleste tros- og 

livssynssamfunn skjedde først i 2009. Det var Samarbeidsrådet 

og Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner 

som arrangerte dette sammen med Nansenskolen. Samlingen var 

preget av eksperimentelle former for dialog med teater og 

øvelser, og med en direkte og rett fram samtale om tro og 

konflikter. Gruppen av unge som hadde forberedt denne 

sommersamlingen, besluttet at dette måtte skje hvert år – og at 

de unge burde organisere seg med egne organer tilsvarende 

Samarbeidsrådet.  
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V 

Tros- og livssynssamtaler i Norge. 

Hvordan samtaler man sammen? 

- Dag Hareide 

 

Samtaleformer i norsk offentlighet  

Det norske samfunn må kunne sies å være et demokrati. Hal 

Koch sier: ”Demokratiets vesen er nemlig ikke bestemt ved 

avstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den 

gjensidige respekt og forståelse, og ved den derav framvoksende 

sans for helhetens interesse.” Et avgjørende spørsmål for 

demokratiet er: Hvilke former for offentlig samtale har vi i det 

norske samfunnet? Og: hvordan fungerer de? Jeg har følgende 

forslag til en inndeling: 

1. DEBATTEN. Ordet kommer fra latinske: ”debatere” 

som betyr ”å slå ned”. Vi kan si at poenget i en debatt 

er å vinne, og at ofte så beskrives debatten i 

metaforer hentet fra krig og idrett. (Johnson & Lakoff 

gir noen eksempler på hvordan krigsmetaforer preger 

omtaler av debatter: ”Dine påstander var 

uforsvarlige” ”Han angrep alle de svakeste poengene 

i mine argumenter”, ”Han knuste hans argumenter”, 
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”Jeg har aldri vunnet en debatt med ham”, ”Hans 

kritikk var rettet mot målgruppa”, ”Du er uenig. OK, 

fyr løs!” ) Formen er å si ting så skarpt og godt som 

mulig for å få fram motsetningene. Debatten har 

appell til emosjoner og dyrker den ”slående” replikk. 

Dette foregår typisk i TV-debattene mellom 

politikere og i skarpe innlegg i avisenes lesespalter. I 

en privat sammenheng vil debatten kunne kalles 

”krangel”, og i offentlig sammenheng blir det da en 

krangel med publikum som tilhørere. 

2. DISKUSJONEN. Ordet kommer fra latinske 

”discutire” som betyr å skille ut, å rive fra hverandre. 

Her er man interessert i å se nøye på det enkelte ord 

og argument. Samtalen er saklig. Man skiller mellom 

person og sak. Saken er det viktige. Det er ikke 

lettvinte appeller til følelser, men argumentenes 

tyngde som skal bestemme. Derfor er det avgjørende 

å være presis med definisjoner av ord og kunne 

henviser til ”empiri” som viser at det du sier har rot i 

virkeligheten. Dette skal gi kunnskap om naturfaglige 

forhold, sosiale forhold, historie og tankesystemer 

som kan ses på uavhengig av personene som deltar i 

samtalen. Målet er ikke å bli enig, men å få 
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kunnskap. Dette foregår typisk i akademiske 

sammenhenger og forskningen. 

3. FORHANDLINGEN forklarer seg selv etymologisk. 

Det skjer før handlingen og er til for handlingen.. Det 

er en samtale hvor målet er å bli enig om hva man 

skal gjøre eller ikke gjøre. Samtaleformen vil derfor 

være pragmatisk og funksjonell. Man snakker ikke 

om ting som er irrelevant for det som skal gjøres. 

Partene kan velge å være taktiske og være opptatt av 

hvilke interesser og skjulte agendaer motparten har. 

Dette foregår typisk i besluttende organer i 

næringsliv, byråkrati og foreningsliv. 

4. DIALOGEN. Ordet kommer av det greske ”dia 

logos”; gjennom ordet. Slik sett er det bare et annet 

ord for samtale. Ordet har opplevd en sterk inflasjon i 

bruken de siste årene. Det betyr i dagligtale i Norge i 

dag neppe noe mer en at man snakker sammen. Men 

det høres ut som et finere ord – og kanskje da en litt 

mer alvorlig form for samtale. Jeg vil her holde fram 

en smalere og dypere definisjon; som er bygd på de 

erfaringene som Nansenskolen har gjort i 

dialogarbeid i Norge og i krigssoner i andre land. I 

Inge Eidsvågs 13 punkter for en dialog, ser vi at det 
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trenges noe mer enn det som dekkes av de tre ordene 

som er presentert. Dialog i den smalere og dypere 

betydningen er en samtale hvis mål er å forstå den 

andre. Her er ikke skillet mellom sak og person 

viktig slik som i diskusjonen. Saken er å forstå den 

andre, å møte den andre – med dennes historie og 

følelser og tanker. Det er en åpning for det personlige 

og dermed også det spirituelle. Målet er ikke å bli 

enig som i forhandlingen, men å forstå. Vi kan 

oppleve at man går fra hverandre og har funnet ut at 

man er mer uenig enn man trodde, men likevel har 

dialogen kunnet ha en positiv virkning på fellesskap 

og forståelse. I motsetning til debatten er ikke målet å 

vinne, og metaforer fra krig er lite egnet. For å delta i 

denne dialogen må en ha en vilje til å lytte på flere 

plan, og helst en vilje til å kunne bli forandret. Denne 

dialogen foregår typisk mellom mennesker som står 

hverandre nær – som ektefeller, samboere og venner. 

Det er mer sjelden i det offentlige liv, og svært 

sjelden mellom meningsmotstandere og fiender. Men 

det er antagelig der den trenges mest. 
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Samtaleformer i de norske tros- og livssynssamtalen 

Tros- og livssynssamtalene i Norge de siste 20 årene har rommet 

alle disse fire formene. Alle trenges, fordi folk har forskjellig 

forhold til disse samtaleformene. Noen skremmes av debatten, 

andre føler seg underlegne i forhandling eller diskusjon mens 

atter andre føler seg for blyge til å åpne seg i en dialog. Motsatt 

er man tiltrukket av debattens mulighet for ”å si klart fra”, av 

diskusjonens mulighet for kunnskap, forhandlingens mulighet til 

å løse problemer og dialogens mulighet for kjennskap og ekte 

åpenhet.  

 

Tros- og livssynssamtalene utelukker ikke debatten og 

konfrontasjonen som samtaleform. De første seminarene mellom 

humanetikere og kristne på Nansenskolen var dominert av 

debattformen, og det har dukket opp i flere av samtalene siden. 

Men etter hvert har antagelig de fleste funnet ut at debattformen 

gir mindre utbytte enn de tre andre formene. Og i vår 

undersøkelse finnes det bare noen få spor av det jeg her kaller 

debatter. Debattens styrke i forhold til diskusjonen og 

forhandlingen er at den setter ting på spissen, slik at det blir 

enklere å se valgene – og at den ofte mobiliserer følelser. Og 

følelser er viktig for å få til endring. Derfor kan konfrontasjoner 

være nødvendig og nyttig i en tros- og livssynssamtaler. Men 
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også dialogen gir åpning for følelser. Dialogen gir dessuten et 

rikere spekter av følelser. Der debatten dyrker mer negative 

følelser som harme, indignasjon, opprørthet, misunnelse vil 

dialogen kunne romme både negative og positive følelser. Den 

gode dialogen har også utviklet former for ”jeg-språk”(eller 

«giraffspråk») der deltakere kan si tydelig fra også om sine 

negative reaksjoner og følelser uten at det nødvendigvis virker 

som et angrep på en annen person.  

 

Det er en ”trekant” som går igjen i besvarelsene i vår 

undersøkelse av tros- og livssynssamtalene som sier at målene 

for samtalene er kunnskap, løse problemer og økt forståelse av 

de andre. Dette korresponderer med de tre siste formene for 

samtale.. Når målet er kunnskap har diskusjonen sin styrke, når 

det gjelder å løse problemer krever det forhandling, og når målet 

er kjennskap og forståelse er det behov for dialog. 

 

Det vil si at diskusjonen, forhandlingen og dialogen synes 

nyttige i forhold til de mål som folk har med samtalene. 

Samtalene vil da velge sin form deretter. Et eksempel på dette 

kan hentes fra den store tros- og livssynssamtalen som 

Verdikommisjonen arrangerte sammen med Samarbeidsrådet for 

tros- og livssynssamfunn. Der delte vi forsamlingen opp i seks 
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forskjellige grupper. Det var interessant å se hvordan de 

forskjellige gruppene fikk tyngdepunkt i forskjellige 

samtaleformer. Gruppene som arbeidet med skole og 

statskirkespørsmålet ble typiske forhandlingsgrupper. De kom 

fram til kompromissforslag som har hatt betydning for endringer 

som har skjedd i det norske samfunnet senere. For eksempel ble 

modellen for formulering av skolens formålsparagraf tatt inn i 

det som skulle bli enstemmig vedtatt av Stortinget i 2008. 

Gruppa som arbeidet med vold og krig hadde innslag av dialog, 

men konsentrerte seg om å presentere synspunktene til de 

forskjellige trossamfunnene på en saklig måte. Slik kunne man 

gjennom diskusjon få en saklig framstilling av begreper som 

jihad, pasifisme og rettferdig krig. Den gruppa som hadde 

spørsmålet med kanskje den største sprengkraften: sex og kjønn 

(inkludert homofili), ble den som satset mest på dialog. Det ble 

også gruppa med de mest begeistrede og fornøyde deltakerne, til 

tross for at de til slutt satt igjen med de samme store 

meningsforskjellene. 

 

En god tros- og livssynssamtale vil antagelig bruke alle disse tre 

samtaleformene. Dialogen er hjertet som åpner for det 

personlige, diskusjonen er hjernen som klargjør sakene og 

forhandlingen er hånden som gjør det man blir enige om. 



39 

 

 

VI 

Dialogøvelse 1 

Hva mener du kjennetegner god kommunikasjon, og hva 

kjennetegner dårlig kommunikasjon? 

 

Kjennetegn på god kommunikasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder for god kommunikasjon: 
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Mulige svar:  

 

Kjennetegn på god kommunikasjon: 

Lytte til hverandre  

Vise interesse  

 

 

 

 

 

 

 

Hinder for god kommunikasjon: 

Uinteressert kroppsspråk  

Enveiskommunikasjon 
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VII 

Mennesker i bevegelse 

Dialog er bevegelse. Debatt er posisjonering. Dialog er å åpne opp. 

Si du til verden. Jeg – Du. Debatt er den kritiske distansering. Jeg – 

Det. Etter 15 år og 300 dialogsamtaler i noen av verdens mest 

tilspissede konflikter, innser jeg at jeg kan takke mine egne 

ungdommelige fordommer mot USA for at jeg valgte dialogen. 

 

- Steinar Bryn, Seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter, artikkelen 

utgitt i Fulbright 

 

Veien slynger seg magisk nordover. Bølgene slår kraftfullt mot 

klippene. Det er 26. desember 1975. Jeg har feiret julaften i Big 

Sur Deetjen’s Inn. Etter å ha unnagjort et semester ved 

University of Wisconsin er jeg på en haiketur på tvers av USA 

og tilbake via Atlanta og Washington DC. Jeg er i bevegelse. 

 

Halvannet år tidligere hadde jeg selv plukket opp en haiker fra 

USA like ved mitt hjemsted på Veitvet i Oslo. Han ble boende 

hos meg en uke. Hver kveld kranglet vi. Krangelen fulgte det 

samme mønsteret. Jeg angrep «dere amerikanere». Han svarte 

«Hvordan vet du alt dette Steinar – har du studert oss?» Da jeg 
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påpekte at «dere amerikanere kjører alltid til butikken» og 

framhevet stolt at jeg selv gikk de 200 meterne til min egen 

lokalbutikk, svarte han med at i hans hjemby ble det solgt flere 

sykler enn biler siste år. «Umulig», svarte jeg. 

 

For en som hadde base på universitetet på Blindern i 1974 var 

det lett å føle seg nær sentrum av universet. Men i motsetning til 

studentene ved American Studies som boikottet forelesningene i 

faget i 1972 i protest mot Vietnamkrigen, begynte det å ane meg 

at vi kanskje ikke hadde nok kunnskap om landet, og nettopp 

derfor burde studere det grundigere. Det var bakgrunnen for at 

jeg denne vakre desemberdagen går sakte oppover langs 

Highway 1. Nyter øyeblikket og rusler med den halvåpne 

sekken på ryggen. En bil sakner farten, et ansikt kommer ut av 

vinduet «Are you Steinar? Are you going to San Fransisco?» 

Sangen med samme temaet lyder over høytaleren i bilen, med 

refrenget «people in motion, people in motion». 

 

I denne artikkelen reflekterer jeg for første gang over om det 

ikke er en direkte sammenheng mellom mine egne 

ungdommelige fordommer overfor USA og mitt arbeid i dag 

som dialogarbeider. 
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Salatbollen USA  

Etter tre år tilbake i Norge, ønsket jeg å systematisere mine USA 

erfaringer. Jeg søkte og fikk et Fulbright stipend for å begynne 

på American Studies ved University of Minnesota. Selve faget 

ble instruktivt. American Studies var lenge dominert av The 

Myth and Symbol School, som fokuserte på myter og symboler 

skapt av hvite mannlige europeere. Faget medførte også en 

innføring i amerikanisering definert som assimilering – å oppgi 

egne særtrekk for å bli lik dem. Amerikansk 

innvandringspolitikk hadde lenge som hovedmål å gjøre alle til 

amerikanere. En amerikanisert innvandrer lærte seg språket, fikk 

seg utdanning, jobb og kanskje en ektefelle med lengre 

oppholdstid i USA. 

 

Opprøret på 60-tallet kan leses på mange måter, men 

bindestreks-amerikaneren kom for å bli. Faget American Studies 

opplevde en indre eksplosjon og på en rekke universiteter kom 

nye seksjoner og departements. Afro-amerikanerne kjente seg 

ikke igjen i mytene skapt av hvite europeere. Indianerne 

understreket dette i enda sterkere grad. Chicano Studies. Women 

Studies. Å studere Amerika var ikke lenger bare et studie av 

myter og symboler skapt av hvite europeiske menn. Målet var 
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ikke lenger assimilering, men integrering. The multietniske 

samfunn var blitt en erkjent realitet. 

 

Den amerikanske «melting pot», en smeltedigel der alle smeltet 

inn, hadde vært det uttalte målet. Nå begynte man i stedet å 

snakke om en «salad bowl» der de forskjellige ingrediensene var 

lett gjenkjennelige og dressingen styrket smaken. Det nest 

største 17. mai toget i verden er i Ballard, Seattle. Der går det 

hvert år ca. 100 skotter (virker det som) med sekkepiper og kilt. 

De bor der. Og de feirer 17. mai der. De er integrert, men ikke 

assimilert i det norske nabolaget. Det gjør 17. maitoget mer 

fargerikt.  

 

Dialog som lindring  

20 år senere begynner jeg å arbeide med dialog i Europas mest 

krigsrammede områder etter andre verdenskrig. Dette har jeg nå 

drevet med i 15 år. Jeg får ofte spørsmålet «Hvilken utdanning 

har du som kvalifiserer deg for dette arbeidet?» Jeg har som 

regel svart at utdanningsmulighetene i fredsbygging er 

mangelfulle, det er derfor års erfaring som gir kompetanse og 

autoritet. 
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De fleste konfliktanalyser fokuserer på kamp om territorial 

kontroll, makt, ressurser eller reelle verdi- og/eller 

interessekonflikter. Man antar at partene i hovedsak er enige om 

hva de slåss om. Min erfaring er at kommunikasjonsaspektet blir 

undervurdert. Sammenbrudd i kommunikasjon mellom grupper 

utsetter dem i langt større grad for ensidig nasjonalistisk 

propaganda. Partene har sjelden sammenfallende forståelse av 

hva konflikten dreier seg om. Dette fordi den ensidige 

propagandaen som starter i heimen, fortsetter på skolen og som 

senere blir utnyttet og forsterket av media og politikere, sjelden 

blir korrigert. Dette er ett av hovedargumentene for dialog. 

Dialog er å lytte til konkurrerende sannhetsbeskrivelser. 

 

Nansenskolen har siden 1995 tatt i mot over 2000 mennesker fra 

ex-Jugoslavia. Disse er igjen blitt inspirert til å etablere ti 

Nansen Dialogsentra i ex-Jugoslavia, og 50 mennesker jobber i 

dag full tid i Nansen Dialog Nettverket. De har alle vært på 

Lillehammer. De har etablert et fellesskap som bygger på 

nødvendigheten av å utvide sin egen horisont, både intellektuelt, 

sosialt og geografisk; nødvendigheten av et likeverdig møte med 

den andre, nødvendigheten av ikke bare å dyrke egne offer-

myter men også å erkjenne egne overgrep. 
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Mange sier, ”du må ha en vanskelig jobb Steinar”. Ja, det er 

vanskelig å rekruttere deltagere til å gå inn i et dialogrom. 

Radikale serbere i Bujanovac holdt igjen i 4 år. Men når folk 

først er inne i dialogrommet er det min erfaring at de opplever 

en lettelse ved endelig å møte motparten. For mange er det 

første gangen de sitter i en lang samtale med noen fra den andre 

siden. Vi starter med å dele med hverandre hvordan konflikten 

har påvirket våre liv; det er ofte overraskende for mange å høre 

at også ”fienden” har fått familieliv, arbeidsliv og bolig 

fullstendig ødelagt.   

 

Udekket åpen  

Dialog er å gjøre seg synlig for andre og la andre bli synlige for 

en selv. Det blir hevdet at dialog tjener den sterkeste for den 

rokker ikke ved maktstrukturer. Svake grupper har derfor lite å 

hente i en dialog. Min erfaring er det motsatte. 
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Vi inviterte fem palestinske kvinner til å delta på et dialogmøte 

med fem israelske kvinner. De svarte først nei. Å delta i dialog 

med fienden var å vise dem en respekt og anerkjennelse de ikke 

fortjente. Vi hadde en lang samtale om hvorvidt de trodde 

israelere hadde god nok kunnskap om hvordan de levde, om 

israelske politikere, lærere, journalister og foreldre ga et riktig 

bilde av levekårene i de okkuperte områdene. Selvfølgelig ikke, 

svarte de. Vel, er det ikke viktig at noen forteller da? Gir mer 

korrekt kunnskap? Det er det jeg inviterer dere til. Gjøre dere 

synlige! De svarte forbauset “Er det dialog? Vi trodde dialog var 

det som foregikk på Camp David”. Nei, det er politiske 

forhandlinger, ofte i den andre enden av kommunikasjons-

spekteret. Hmm, da kommer vi. Bare lov at du ikke kaller det 

dialog. De var filmskapere og viste hverandre filmer. Ett av 

mine sterkeste minner fra den samlingen er da en av kvinnene, 

fra Nablus, reiste seg og sa «Jeg er skamfull over at jeg ble 44 år 

før jeg så min første israelske film». 

 

Slik kan dialogmøter mellom parter i konflikt øke respekten 

mellom dem. Fienden blir også et medmenneske. Et menneske 

en lever med i den samme verden. Noen ganger bare noen 

hundre meter borte, på den andre siden av brua. 
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Det vil være naivt å tro at et dialogseminar bare er preget av 

dialog. Mennesker i konflikt har behov for å komme ut med 

beskyldninger, antagelser og fordommer. Bare gjennom 

synliggjøring kan holdninger bli korrigert. Men deltagerne 

forstår raskt forskjellen på debatt og dialog. I en debatt er det 

posisjonering, aggressive forsøk på overbevisning, vinnere og 

tapere. I dialogen er det åpenhet, bevegelse og vilje til å forstå 

motparten. Debatten dominerer, men deltagerne utvikler evnen 

til å hente seg inn igjen. Det er i dialogen større rom for ny 

erkjennelse. 

 

En dialog preges av toleranse, aktiv lytting og en viss porsjon 

selvdisiplin. I en debatt er vi langt oftere moralske dommere på 

jakt etter det svake argument, og da hogger vi til. Målet er jo å 

vinne debatten, ikke forstå hvorfor de andre tror på sine 

argumenter. 

 

Hvite europeiske menn  

Dersom målet er å skape stabile stater i land som Makedonia, 

Kosovo og Bosnia Herzegovina er det ikke nok med 

institusjonsbygging. Det er svært nødvendig med dialog og 

forsoningsarbeid mellom folkene som bor i de samme statene. 

USA har selv erfart at de kan ikke fungere som en stabil stat 
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dersom bare hvite europeiske menn kan bli valgt til president. 

Denne erfaringen bør de la påvirke sitt fredsbyggingsarbeid også 

andre steder i verden. USA framstår i denne sammenhengen 

som et levende paradoks. Å utvikle det multikulturelle USA, til 

tross for en rekke åpenbare svakheter, var en fantastisk 

realisering av dialog i praksis. Europa har mye å lære av USA 

her. Men denne dialogevnen gjenspeiles ikke i amerikansk 

politikk. Tenk om den amerikanske Kongressen var preget av 

den samme kompromissvilje som ligger til grunn for deres egen 

grunnlov og utviklingen av det flerkulturelle USA? 

 

Jeg er født i 1954, det betyr at jeg begynte å forme mitt 

verdensbilde i kjølvannet av drapene på Martin Luther King Jr. 

og Robert Kennedy, under Vietnamkrigen og den gryende 

Watergate-skandalen. Einar Førde skrev i 1968 krast om 

hvordan USA som hadde inspirert norsk politikere til å verdsette 

frihet og demokrati nå måtte ta avstand fra USA for å kunne 

forsvare de samme verdiene. 

 

Dette medførte en intellektuell tilbaketrekning fra USA som 

resulterte bl.a. i at Pax leksikon i 1980 slet med å finne en som 

kunne skrive hovedartikkelen om USA. På slutten av 1970 tallet 

ble jeg selv beskyldt for ikke å kunne være objektiv lenger, jeg 
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hadde jo vært der. Det innebar at jeg hadde blitt utsatt for USA 

sine forføreriske evner. 

 

Men det er ikke bare mitt eget møte med forenklede fiendebilder 

av USA og erkjennelsen av de begrensende konsekvensene av å 

se verden gjennom norske øyne som endret mitt engasjement i 

verden. Selve faget American Studies var inspirerende, ikke 

bare i mitt forsøk på å forstå USA. Det ga og det gir inspirasjon i  

en tid der vi tilsynelatende ikke vet hvordan vi skal møte den 

multikulturelle utviklingen i Europa.   

  

People in Motion                                              

Å rusle langs Highway 1 gir en utrolig mulighet for å få utvidet 

horisonten, bokstavelig talt. Nansenskolen ble startet som et sted 

der den frie tanke, det frie ord skulle få mulighet til å utfolde 

seg. Vi inviterte mennesker fra det tidligere Jugoslavia til å 

komme sammen for å dele sine virkelighetsforståelser. Dialog er 

mer enn ord. De opplevde at ytringsfrihet ikke bare er et 

prinsipp, men kan bli en erfaring som åpner dører til ny 

erkjennelse. 

 

Den største politiske utfordringen Europa står overfor i dag er 

integreringsprosessen. Pedagoger fra Belgia, Sveits og Norge 
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har vært på besøk på Fridtjof Nansen skolene i Makedonia. 

Belgia har vært uten regjering i snart 500 dager. Kan det ha en 

direkte sammenheng med at de har et segregert skolesystem? 

Gateopptøyer i Paris, København og London  – kan det ha 

sammenheng med manglende integrering. Angrepene på det 

multikulturelle Norge 22. juli – kan det være et resultat av en for 

dårlig integreringspolitikk? 

 

Jeg har ikke opplevd noen klassereise, men jeg opplevde en 

kulturreise, en integreringsreise. I reflekteringen rundt denne 

artikkelen blir det klarere for meg hvor viktige mine 

amerikanske studier har vært for mitt engasjement i dialogarbeid 

i dag. Det er en gammel erkjennelse at USA har mange ansikter. 

Mens jeg fullførte min doktoravhandling om ”The 

Americanization of Norwegian Culture” bodde jeg i det hvite 

skandinaviske midtvesten, Minneapolis. Gjennom mesteparten 

av 1990-tallet hadde byen en svart kvinnelig borgermester.  

Mitt engasjement mot amerikaniseringen av Norge ble av mange 

oppfattet som en kritikk av den overfladiske amerikanske 

kulturen, men for de som tok seg tid til å lytte og å lese var det 

selvfølgelig en drepende kritikk av vår norske fasinasjon av 

dette ene ansiktet, på bekostning av mange av de andre 

ansiktene, for eksempel utviklingen av det multikulturelle USA. 
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Noen vil kanskje tenke at jeg strekker dette for langt, men jeg 

tror det er en linje fra gutten som ble inspirert dithen at han tok 

USA på alvor, til dialogarbeideren som med møysommelig 

tålmodighet har tilrettelagt over 300 dialogseminar de siste 15 år 

fordi han har en grunnleggende tillit til at det er sunt å få sine 

virkelighetsbilder korrigert. 

 

Haikeren jeg plukket opp på Veitvet kom fra Eugene, Oregon – 

og det stemmer, der solgte de flere sykler enn biler i 1973. 

Rektor fra Tøyen skole i Oslo ble imponert da han besøkte 

Fridtjof Nansen skolen i Makedonia. Der lærte han noe om 

integrering som Norge ikke har skjønt. Vi har ennå ikke helt 

forstått forskjellen på melting pot og salad bowl. 

 

Scott McKensey toner stille ut…..”people in motion, people in 

motion”. 
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VIII 

”Den dialogiske livsholdningen 

forutsetter en åpenhet mot verden. Det 

nysgjerrige barnet er et godt bilde på et 

dialogorientert menneske. Det 

spørrende barnet beveger seg fysisk og 

mentalt – det er i nærmest konstant 

bevegelse. Etter hvert som vi blir eldre, 

slutter vi å spørre, for vi antar at vi vet 

svarene. Vi glemmer det gode 

spørsmålets kraft. Vi slutter å bevege 

oss. Vi slutter å lytte, for vi tror vi vet 

hva folk kommer til å si.” 
 

- Steinar Bryn, Seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter. Tatt 

fra artikkelen ”Er det dialog?” utgitt i Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening Vol 48, nummer 7, 2011, side 698 

 

 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=146357&a=11
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IX 

Tretten råd for en god dialog 

- Inge Eidsvåg 

 

På bakgrunn av egne erfaringer, la meg avslutte med noen råd til 

andre som måtte ønske å starte opp grupper for religions- og 

livssynsdialog: 

1) Inviter deltakerne til planlegging av dialogen.  

Dialog er et felles prosjekt og tåler ingen skjult agenda. Alle 

som deltar må inviteres til å være med og bestemme både 

målsetting, tema, arbeidsmåter og tidsplaner. Det skaper 

trygghet hos deltakerne og gir eierskap til prosjektet. Forsøk på 

manipulering undergraver tillit og er ødeleggende for enhver 

dialog. Åpenhet og gjennomsiktighet må gjelde fra første dag.  

 

2) Bruk god tid til å bli kjent med hverandre. 

Begynn ikke dialogen med standpunktene og argumentene. 

Begynn med ansiktene, måltidsfellesskapet, livshistoriene, de 

små fortellingene. For vi er noe mer enn våre synspunkter og 

argumenter. Og vi har alle noe felles: vi deler erfaringer om hva 

det vil si å være menneske. Vi har foreldre og søsken, ektefeller 

og barn, arbeid og interesser. Vi har opplevd sorger og gleder. 
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Vi har kanskje besøkt de samme stedene, lest de samme bøkene, 

lyttet til den samme musikken. Tusen tynne tråder binder oss 

sammen. Det er viktig at vi ser disse, før vi stirrer oss blinde på 

det som skiller. Slik skaper vi en atmosfære av fellesskap og 

trygghet.  

 

I dialogen møtes vi ansikt til ansikt. Ansikter er sårbare. Vi 

begynner derfor ikke dialogen med å fornærme den vi møter 

eller ved å harselere med det den andre holder for hellig. Når vi 

er gjester i hverandres sinn, skal vi trå varsomt. Hvordan ville vi 

selv ønske å bli møtt av noen med et helt annet ståsted?  

 

3) Skap likeverd. 

Den gode dialogen forutsetter ikke like, men likeverdige 

deltakere. Det blir ingen god dialog mellom herren og hans trell, 

hvis herren insisterer på å være herre og trellen aksepterer å 

være trell. Der forskjellene mellom deltakerne er store når det 

gjelder utdanning, kunnskaper og status, der må man etablere 

menneskelig likeverd. Bordet må være rundt, titlene må strykes, 

taletiden må være lik, respekten må være den samme. I 

samtalens løp kan det vise seg at tjenerens menneskelige 

kvaliteter langt overgår herrens, og at den fattigste har den 

rikeste fantasi og oppfinnsomhet. Da kan dialogen gi de 
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stemmeløse en mulighet for å bli hørt – og de mektiges monolog 

kan bli brutt.  

 

4) Begynn med de enkleste temaene.  

Kliv over gjerdet der det er lavest. Det gir tro på at det også er 

mulig å komme over høyere hindre. Stigen vi bruker heter tillit. 

Den må være gjensidig, slik ordet ”tillit” er det samme enten vi 

leser det forlengs eller baklengs. 

 

5) Lytt aktivt. 

Enhver dialog forutsetter vilje og evne til å lytte. Hvis ingen 

lytter, er alt som blir sagt til ingen nytte. Å bli overhørt kjennes 

alltid sårt og nedverdigende. Dialogen fordrer en innlevende 

lytting for å kunne forstå de andre. Ikke bare deres synspunkter, 

men også deres interesser og eksistensielle situasjon.  

 

Vi lever i en kultur der det å snakke lenge og godt har høy 

status. Det gir også makt. I dialog-rommet er den gode lytter 

minst like viktig. Her gjelder det å lytte fram det prøvende, det 

usikre, det uferdige. Å være en god lytter betyr å bekjempe 

uoppmerksomhet, utålmodighet og selvopptatthet. Den gode 

lytter bruker både ører, øyne og hjerte. 
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6) Still gode spørsmål. 

Den som tror han vet alt, har ingenting å spørre om. Å ”spørre” 

henger språklig sammen med å ”spore, oppspore”. En aktiv 

lytter er ikke taus, men stiller spørsmål. Gode spørsmål setter 

oss på sporet av noe vi ikke vet, men som vi vil og bør vite. De 

er ofte åpne og kan ikke besvares bare med et ja eller nei. Hva? 

Hvordan? Hvorfor? Man tolker det den andre sier i beste 

mening. Uklarheter oppklares. Så det var det du mente! Man 

spør og svarer, gir og tar.  

 

Men det finnes også andre typer spørsmål: de alt for nærgående 

og grafsende; de inkvisitoriske, som blir et giftig våpen; 

spørsmålene i politiforhøret, som bryter den mistenkte ned og 

får ham til å tilstå, selv når han kanskje er uskyldig. Disse 

spørsmålene kan ikke brukes i dialogens tjeneste, der hensikten 

er å skape forståelse og bygge tillit.  

 

7) Tving ingen til å tenke som deg selv. 

Hensikten med dialogen er ikke å tvinge eller lokke andre til å 

forandre seg. Det er propagandaens virkemåte. Verdier som 

forsøkes presset på en utenfra, har ofte den stikk motsatte effekt. 

”I love to be moved, I hate to be pushed,” sa T. S. Eliot en gang. 

Det kan mange underskrive på. Dialogen kjenner ingen annen 
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tvang enn den som ligger i dialogens vesen. Den består i å lytte, 

lære og selv kanskje forandres. Man kan ikke endre et annet 

mennesker, hvis man selv ikke er åpen for å bli endret av det 

samme menneske.  

 

8) Tillegg ingen synspunkter de ikke har. 

Ingen skal snakke på vegne av andre enn seg selv. Alle skal få 

tid og anledning til å forklare og begrunne sine egne 

synspunkter. Ingen skal måtte sprelle i andres definisjonsnett. 

(”Dere muslimer mener jo …) Ingen skal være nødt til å 

forsvare synspunkter en ikke har, men som andre i ens politiske, 

religiøse eller etniske organisasjon kanskje har hevdet.  

 

9) Sammenlign egne idealer med samtalepartnernes og 

egen praksis med deres.  

Ofte sammenligner vi våre egne blankpussete idealer med deres 

forgåelser. Når vi stiller oss selv over brøkstreken, kommer 

regnestykket alltid ut til vår fordel. (La oss huske at 

kristendommen gjennom mange århundrer ble sett på som 

uforenelig med trosfrihet, demokrati og kvinners likeverd. 

Inkvisisjonen og korstogene var en ”kristen” oppfinnelse, og 

slaveriet ble forsvart med ”skriftens klare ord”. Det var i en tid 
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da islam av mange ble sett på som toleransens religion.) Vi bør 

derfor sammenligne våre idealer med deres idealer, vår praksis 

med deres praksis, våre forbrytelser med deres, osv.  

 

10) Godta ikke ukritisk andres argumenter. 

Jeg anstrenger meg for å forstå de andres tenkemåte. Ikke for 

ukritisk å overta den, men for å få et sannere bilde av verden. 

Toleranse betyr at vi skal tåle, men ikke nødvendigvis godta det 

de andre sier. Vi skal åpent utfordre synspunkter vi ikke 

skjønner eller kan akseptere. Det er å ta de andre på alvor. 

Tydelighet skaper trygghet. Men det er meningene – ikke 

menneskene vi tar avstand fra. Gandhi formulerte dette slik: ”Du 

skal behandle tyven, som om når lyset slås på, du oppdager at 

det er din egen far.”  Å delta i en dialog betyr derfor ikke det 

samme som lettvint relativisme. Vi går ikke rundt forkledd som 

hverandre. Jeg oppgir ikke det jeg holder for sant og rett, hvis 

ikke sterke grunner overbeviser meg.  

 

11) Vær åpen og ærlig, men sett også grenser for hva du 

vil snakke om. 

Åpenhjertighet er ikke det samme som løsmunnethet. Vi snakker 

ikke med andre mennesker om hva som helst. Visse ting i livet 

skal vi kunne holde unna innsyn og innblanding. Det private 
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skal kunne forbli privat. Den danske teologen og filosofen Knud 

E. Løgstrup (1905-81) ber oss om å ha respekt for den andres 

”urørlighedssone”. Det er et godt ord. Urørlighetssonene er 

livets svalganger, de verner det innerste indre og mykeste myke 

mot støvletramp og skamløse blikk. Hva vi ønsker å beskytte 

kan være forskjellig fra menneske til menneske. Etter en krig 

eller andre overgrep er kanskje noen tema også så vanskelige 

eller ømtålige at vi ikke orker å snakke om det. Kanskje senere 

en gang, men ikke nå. Dette må respekteres.  

 

12) Aksepter og gi rom for følelser. 

Vi kommer til dialogen som hele mennesker med både tanker og 

følelser. Selv om dialogrommet ikke er et terapirom, må det 

kunne være rom for å vise både glede, frustrasjon, latter, sinne 

og gråt. Å vise følelser er også en måte å kommunisere på. Vi 

senker visiret. Et smil, en håndbevegelse, et hevet øyebryn, en 

skjelvende stemme, tårer – alt dette viser hvem vi er.  

 

13) Dialogen kan alltid fortsette. 

Når dialogen stanser, er vi nesten alltid villige til å fortsette ved 

en senere anledning. Da kan også andre tema tas opp, nye 

mennesker bli med, og rammene kanskje være annerledes. Fordi 

dialogen handler om gjensidig forståelse, er det sjelden vi kan si 
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til hverandre at vi har skjønt nok. Selv etter den beste dialog vil 

det alltid være en restfaktor av ubegripelighet igjen. Og vi sier 

til hverandre: ”Dette må vi snakke mer om. Senere.” 
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X 

Dialogøvelse 2  

- Aktiv lytting  

 

Aktiv lytting er en essensiell del av dialogen. Med aktiv lytting 

menes å lytte med både ører, øyne og hjerte. Man hører ikke 

bare at den andre snakker, men lytter aktivt. Man lytter like mye 

til den andres følelser som man lytter til dens ord. I tillegg lytter 

man med øynene, for ved å se på personen som snakker hører 

man ordene og følelsene mye tydeligere og er mer konsentrert 

enn om man retter øynene et annet sted.  

 

Aktiv lytting handler også om å stille åpne spørsmål. En god 

lytter stiller spørsmål for å forstå bedre eller for å forsikre seg 

om at han har forstått rett. Vedkommende stiller spørsmål for å 

hjelpe dem som ikke har lett for å snakke, til å utrykke seg. Han 

eller hun stiller også spørsmål for å hjelpe den som snakker til å 

uttrykke seg mer konkret.  

 

Øvelse: 

Sitt sammen to og to. Først snakker den ene, om et valgfritt 

tema, mens den andre lytter. Lytteren skal først lytte 

ukonsentrert ved å ikke gi tilbakemelding til den som snakker og 
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ved å tydelig vise med kroppsspråket at lytteren er uinteressert 

(se en annen vei/ se på noe annet/ snu seg vekk). Deretter skal 

den som lytter lytte aktivt. Bytt roller etterpå. 

 

Hvordan føles det å snakke med en som ikke lytter aktivt?  

Hvordan føles det å være den som ikke lytter aktivt?  

Hva er gevinsten ved å lytte aktivt?  

Hvilken lytteform foretrekker du?  
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XI 

Begrepet dialog i Emmaus –  

Noen refleksjoner om bruken 

av begrepet på grunnlag av  

erfaringer i et flerreligiøst 

landskap 

 

- Anne Hege Grung. Artikkel opprinnelig trykket i Kirke og 

Kultur 1: 2005. Redigert utsnitt av UngDialog, godkjent av 

Anne Hege Grung 

 

I Emmaus har vi i flere år arbeidet med vårt bruk av begrepet 

dialog. Det er to hovedgrunner til dette. For det første er dialog 

blitt et svært mye brukt begrep i mange sammenhenger, det står 

rett og slett i fare for å bli utvannet eller miste sin mening helt. 

Det som verre er, er at begrepet dialog av mange grupper nå 

oppfattes som en del av et maktspråk, som når det brukes dekker 

over en egentlig intensjon som er noe helt annet. Dette er et 

resultat av både politiske myndigheters og religiøse trossamfunn 

og organisasjoners misbruk av begrepet. Innvandrere i Norge f. 

eks som blir invitert til dialog hører ofte noe annet enn en 
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invitasjon til en åpen samtale, de hører en mer eller mindre 

frivillig invitasjon inn i en prosess der alle premisser er lagt på 

forhånd. Mennesker fra andre tros- og livssynssamfunn som blir 

invitert til dialog av kirken eller kristne organisasjoner lurer ofte 

på hvilke nye omvendelsesmetoder de nå skal utsettes for. 

Begrepet dialog må derfor i økende grad kvalifiseres eller 

innholdsbestemmes før det kan brukes. 

 

For det andre er vårt arbeid med begrepet dialog et kontinuerlig 

arbeid med våre erfaringer i de tverreligiøse møter vi er en del 

av gjennom arbeidet vårt. Det blir dermed et teologisk arbeid ut 

i fra vår praksis som strekker seg ut over arbeidet med å 

kvalifisere begrepet. Det blir et arbeid i forhold til dialogens 

betydning, dialogens plass i vår trospraksis, og i forhold til de 

utfordringene arbeidet med dialog stiller oss ovenfor. 

 

Vi har beskrevet hva vi mener med begrepet dialog på følgende 

måte: 

Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten 

skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den 

andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje 

gjennom et møte. 
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Denne forklaringen - som vil være kjent for alle som har noe 

kjennskap til Emmaus´ arbeid - strekker seg ut over en 

kvalifisering av begrepet og sier også noe om dialogens 

begrunnelse, nemlig at den er et mål i seg selv ut i fra sin 

transformerende karakter. Både dialogfilosofene Buber og 

Levinas kan kjennes igjen i forklaringen. Den bærer preg av et 

lett poetisk språk og karakteriserer en ideell dialog - og kan 

derfor virke litt opphøyet, kanskje utopisk. Erfaringen er likevel 

at den sier noe svært viktig om dialog og at den klarer å 

kommunisere det. Ingen ting i forklaringen sier noe om at den 

bare gjelder i møter mellom mennesker på tvers av 

religionsgrensene, den kan like gjerne gjelde i et enkelt tros - 

eller livssynssamfunn, i en organisasjon eller i en familie for den 

saks skyld. Denne forklaringen kan imidlertid heller ikke bli 

stående alene særlig lenge, fordi den reiser en rekke nye 

spørsmål og inviterer til kritiske kommentarer. Jeg skal nevne de 

viktigste momentene her: 

Uttrykket å møte ansikt til ansikt er inspirert av Levinas og 

spiller på hans etiske krav om at den Andres ansikt stiller meg til 

ansvar - et totalt og absolutt ansvar. Ansiktet er en viktig del av 

vår identitet, og er en sårbar og uttrykksfull del av oss som 

mennesker. Dessuten får det en betydning som framhever det 

fysiske møtet mellom mennesker både I den forstand at det er 
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kropper og ansikter som møtes på samme sted - og ikke via 

telefon, avisomtale eller Internett - og at dialog er mer enn ord, 

det har en fysisk handlingsdimensjon vi kan kalle diapraksis. 

 

Likeverdige parter er en kvalifisering av deltakerne i dialogen. 

Det har en praktisk konsekvens for en dialog - nemlig at den blir 

tilrettelagt på en måte som gir en mulighet for alle som deltar til 

å "eie" dialogen like mye. I en dialoggruppe vil det si at stedet 

man er på, hvem som deltar, hvilke tema som blir tatt opp er noe 

som må bestemmes i fellesskap på en måte som tilstreber 

likeverdighet. Videre impliserer det også hvilke holdninger 

deltakere i en dialog bør ha eller tilstrebe å ha: En 

grunnleggende respekt for de andre som er med, samt en respekt 

for seg selv som likeverdig. Likeverdighet på et ytre sosialt plan 

i et samfunn er jo som regel langt fra virkeligheten. Dette er 

forhold som absolutt vil slå ut også i et mer eller mindre lukket 

dialogforum, og det er viktig å være svært oppmerksom på dette 

og arbeide for å motvirke det. Deltakerne tar med seg sine 

erfaringer av likeverd eller sine manglende erfaringer av det 

samme også inn i en dialogsammenheng. Religiøs og etnisk 

tilhørighet, kjønn, sosial status - alt dette er med på å prege oss 

og avgjør hvordan vi selv eller andre plasserer oss på ulike 

rangstiger i et hierarkisk system. Det fører til at noens 
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tilstedeværelse og erfaringer blir tillagt større vekt enn andres, 

ja, det kan faktisk avgjøre om man overhodet blir sett og lyttet 

til på egne premisser. I en ideell dialogprosess er en del av målet 

å lytte fram alles erfaringer, og la alle artikulere sine egne 

erfaringer. På denne måten kan man si at dialog som en handling 

er transformerende i forhold til å myndiggjøre og slippe til 

menneskers erfaringer i hele sitt mangfold. Dette kan også bli en 

del av dialogprosessers forvandlende karakter i forhold til både 

politiske, sosiale og religiøse store og små sammenhenger: 

Dialogen er i sitt vesen anti-hierarkisk, anti-autoritær - og anti-

patriarkalsk. Dette gjør naturligvis at den må komme til å 

utfordre etablerte strukturer på en grunnleggende måte. For hva 

skjer med kirken hvis muslimer blir anerkjent av kristne for sitt 

fromhetsliv? Hva skjer med min egen meditasjon hvis jeg lytter 

åpent til en buddhists meditasjonserfaringer? Eller - hva skjer 

dersom den udefinerbare følelsen av å være annerledes og 

annenrangs blant kvinnelige prester i kirken forsvinner? En hel 

del, forhåpentligvis.  

 

(…) 

 

Jeg vender tilbake til begrepsforklaringen vi bruker i Emmaus, 

og tar fatt i begrepene møte og gjensidig forandring. Ordet møte 
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slik vi bruker det er inspirert av Marin Bubers dialogfilosofi der 

han snakker om et møte, en virkelig dialog som et møte mellom 

et jeg og et du, ikke mellom et jeg og et det(2). I dette ligger en 

understrekning av at et virkelig møte som kan bevege, som kan 

forandre - skjer mellom to subjekter. For Buber er språket 

avgjørende når det gjelder å kvalitetsbestemme et møte, der 

språket både er en måte å forholde seg på og en måte å 

kommunisere på. Språket blir en handling, og det må derfor 

underlegges en etisk refleksjon, språket er verdiladet og tilhører 

menneskers væremåte. Dette gjelder både verbalt og ikke-

verbalt språk(3). Buber, med sitt grunnleggende religiøse 

menneskesyn, beskriver det hellige som det som er i mellom, det 

som oppstår I en ekte dialog der et jeg og et du møtes. Et slikt 

møte er preget av nærvær og bekreftelse og fører til handling(4). 

For Buber er også relasjonen mellom Gud og menneske et Jeg - 

Du forhold. Mennesker tiltaler Gud på ulike måter som et Du og 

blir selv talt til av dette Du. Kjærligheten er for Buber den 

bærende kraften i ethvert Jeg - Du forhold - det gjelder både 

selvkjærlighet og kjærlighet til den andre. Dette innebærer også 

viljen til å la seg berøre, mot til å berøre andre - og til å 

akseptere forskjellene som må få komme til uttrykk i en ekte 

dialog. Jeg - Du forholdet for Buber er mer preget av 

forskjellene enn likhetene mellom mennesker(5). 

http://www.emmausnett.no/ressurser/grung_dialog.shtml#2
http://www.emmausnett.no/ressurser/grung_dialog.shtml#3
http://www.emmausnett.no/ressurser/grung_dialog.shtml#4
http://www.emmausnett.no/ressurser/grung_dialog.shtml#5
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I en dialog er det altså en forutsetning i følge Buber at 

forskjellene får komme fram. Dette innebærer at det i en 

tverreligiøs dialogsitasjon er det naturlig og riktig at deltakerne 

deler sin tro, sine egne trosopplevelser og religiøse refleksjoner. 

Dette kan skje både med og uten ord - det kan handle om å 

samtale om egne hellige tekster, egne erfaringer, å være gjester i 

hverandres hellige rom, å dele en form for praksis eller å være 

tilstede i den andres religiøse praksis som deltaker eller 

betrakter. Det er lett å se at det er rikelig rom for å dele også sitt 

eget vitnesbyrd som kristen ut i fra denne rammen for dialog. 

Det er faktisk ikke bare rom for det - det er nødvendig. Men det 

er ikke likegyldig hvordan det skjer. Språket - både det verbale 

og det ikke-verbale - må kunne korrespondere med dialogen på 

den måten at det uttrykker kjærlighet, respekt og bekreftelse, 

slik at det blir etablert et Jeg - Du forhold som inkluderer hele 

mennesket og ingen blir gjort til objekter. Å bli gjort til et objekt 

i andres øyne (vi mennesker kan jo pr. definisjon i oss selv ikke 

være objekter - vi er skapt som subjekter!) handler om å bli 

plassert, definert, kontrollert eller bli utsatt for projeksjoner, bli 

dehumanisert eller demonisert. Det betyr at man ikke selv kan 

tre fram med sitt mangfold av erfaringer, sin tro, sin 

personlighet men skapes for å passe inn i den andres bilde av en. 
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Språk som handling, språket som skaper er et viktig redskap i en 

tverreligiøs dialog for at den skal kunne finne sted som et 

virkelig møte der forandring kan skje. Aggressivt, 

kontrollerende språk, doserende vitnesbyrd, arrogante talemåter, 

mangel på vilje til å tolke det som blir sagt i beste mening - dette 

skaper langt mindre enn viljen til å lytte, det å formulere seg på 

en måte som er reelt åpnende, og gjerne avslørende for en selv, 

humor som er inkluderende - for disse måtene å bruke språket på 

kan skape rom for den dialogen som kan forandre. (…) 

 

Dersom dialogen skal være en transformerende dialog, må det 

skapes et rom å handle sammen i. Språket er sentralt i forhold til 

å skape dette rommet. Men hva betyr det at dialogen kan føre til 

gjensidig forandring? Snakker vi om omvendelse, og I så fall -

omvendelse til hva? I en dialog mellom ulike religioner der tro 

deles er det alltid en reell mulighet for at noen velger å 

konvertere til en annen religion. Dette skjer imidlertid sjelden i 

etablerte dialogsammenhenger fordi de som deltar der ofte er 

svært etablerte i sin egen tro. Men det finnes andre former for 

omvendelse. Knitter snakker om en omvendelse til verdier, og 

da særskilt om verdiene som knyttes til framveksten av Guds 

rike. Forandringene som kan skje i en dialogprosess kan være 

mindre eller større. Ofte vil erfaringene fra en dialog bli en del 
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av ens egen troshistorie til oppmuntring og håp, fordi man har 

erfart religiøst fellesskap på tvers av grenser. En omvendelse fra 

ensomhet til fellesskap. Dialog kan være med på å erstatte 

fordommer med kunnskap, og fiendebilder med levende, 

mangfoldige mennesker som representerer "fienden". En 

omvendelse fra frykt til håp. 

 

Knitter mener at religionenes bidrag når det gjelder 

mellommenneskelige verdier ofte er nokså likeverdige. Vi finner 

visdom, tro, kjærlighet, og konstruktive leveregler i ulike 

religioner. (…) Dialog i seg selv er ofte håpsskapende fordi det 

skaper fellesskap og handling. Dette håpet kan være med på å 

vaksinere oss og andre mot det mismotet den daglige dosen 

virkelighetspresentasjon gjennom media fører til. Virkeligheten 

er ikke bare krig, terror, urettferdighet og religionskonflikter. 

Virkeligheten er også dialog - menneskelige livsbejaende 

fellesskap på tvers av grenser og på uendelig mange måter - som 

vi kan være med på å skape. 

 

(…) Dialog er ikke et middel til å oppnå noe som helst i 

utgangspunktet, men er et mål i seg selv fordi det handler om å 

skape menneskelige fellesskap. En transformerende dialog gir 

erfaringer som må få utfordre alle som deltar i den (…).   
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 (2) Runquist, Christina: Dynamisk Dialog, en analytisk og 

konstruktiv studie av den religiøse kommunikasjonens problem 

på grundval av Martin Bubers dialogfilosofi, Skellefteå 1998 s. 

180-181 

(3) Runquist 1998, s.75-78 

(4) Ibid. s. 198 

(5) Ibid. s199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIALOGPLAKAT
UTARBEIDET AV FILOSOF HELGE SVARE FOR 
SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

1.  En dialog er et samarbeidsprosjekt der man gjennom samtale forsøker å skape noe sammen   
 slik at alle kommer ut som «vinnere».

2. Dialogen følger idealet om å «spille hverandre gode». Dette krever respekt og omtanke.

3. En dialog behøver ikke alltid ha et mål. Men hvis dialogen har et mål, bør man forsøke å  
 enes om hva det skal være og hvordan det best kan oppnås.

4. Åpenhet og ærlighet er viktige dialogiske idealer. Dialog er uforenlig med skjulte agendaer,   
 retoriske knep og hersketeknikker.

5. Kritikk i en dialog bør være granskende og konstruktiv.

6. Forskjellighet og mangfold er en ressurs i dialogen.

7. Den som går inn i en dialog, må være villig til å la seg bevege.

8. En samtale kan være mer eller mindre dialogisk. De fleste samtaler vinner på å gjøres 
 mer dialogiske.

9. God ledelse og ytre struktur kan skape en god ramme for dialogen. Men først og fremst   
 vokser gode dialoger ut av et ekte, personlig, dialogisk engasjement.
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XIII 

Dialogøvelse 3 

- Stille åpne spørsmål 

 

Dette er en dialogøvelse som går ut på å stille åpne spørsmål, i 

motsetning til lukkede. Øvelsen lar en kjenne på hvordan det er 

å få tillagt meninger en ikke har. Gå sammen to og to og still 

hverandre ulike spørsmål. Hva slags type spørsmål er DU vant 

til å stille? 

 

Eksempel på åpent spørsmål: ”Hva slags biler liker du?” (Kan 

ikke bare svare ja/nei) 

Eksempel på lukket spørsmål: ”Liker du biler?” (Ja/nei-svar) 

Eksempel på førende (tillegge meninger) spørsmål: ”Du liker 

vel dyre biler med skinnseter og åpent tak du, siden du bor på 

Oslos vestkant?”  

 

Et dialogtips er å ikke starte med de tyngste temaene først, men 

å begynne med enkle tema. 
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Spørsmål om tros- og livssyns rolle i det offentlige rom 

Hva syntes jeg om tros- og livssynsmangfoldet i vårt samfunn?  

Hva slags rettigheter bør de forskjellige tros- og 

livssynssamfunnene ha i samfunnet?  

Hva slags plass syntes du tro og livssyn bør ha i det offentlige 

rom?  
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”UngDialog – 

Fremmer dialog 

SOM en metode FOR 

GOD KOMMUNIKASJON” 
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