Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Bergen (STLB)
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Sammendrag
STL Bergen har i 2015 hatt 17 tros- og livssynssamfunn som medlemmer. Året har sett
organisasjonen utvide sin virksomhet på flere områder. Samarbeidet med kommunen har vært
spesielt rettet mot å skaffe et felles lokale for mindre tros- og livssynssamfunn samt for STLB. Etter
lunken respons fra forrige byråd, har det nye byrådet nevnt STLB ved navn i sin byrådserklæring.
Administrativt har organisasjonen tatt steg for å profesjonalisere seg innen spesielt kommunikasjon.
Blant annet har det blitt opprettet nye nettsider, www.stlb.no.
Samarbeidet med Helse Bergen om samtalepartnere på sykehus har blitt videreført, og STLB jobber
for å utvide dette tilbudet til nye institusjoner. Det har blitt startet et samarbeid med Avinor, hvor
STLB har kommet med anbefalinger for utformingen av stille rom på Bergen lufthavn, Flesland.
Det ble gjennomført et felles seminar med Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) og Høgskolen i
Bergen med presentasjon av trossamfunn overfor lærere og lærerstudenter. STLB har samarbeidet
med KDB om deres prosjekt, hvor medlemssamfunnene har bidratt til en ressursmappe.
Dialogaktiviteten har som sitt midtpunkt den halvårlige Åpen Dialogkveld. Om våren var temaet
«presten og ateisten», om høsten «kan dialogen kvele ekstremismen?» Disse samlet henholdsvis
100 og 60 personer. STLB har tatt initiativ til å starte en lokal gruppe av UngDialog og har hatt ett
ungdomsmøte. Internt i rådet har det blitt arrangert samtalekveld om miljø. Dialognettverksbygging
har blant annet skjedd gjennom deltakelse i markeringen «I see humans» og besøk av Canadas
ambassadør, med dialog om forskjellen mellom integrering i Norge og Canada. STLB har vært med
i nettverk mot radikalisering organisert av RVTS Vest.
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Kalender
21. januar

AU-møte

30. januar

Møte i nettverk mot radikalisering, RVTS

3. februar

Rådsmøte

26. februar

Seminar for lokale grupper

5. mars

Åpen dialogkveld – «presten og ateisten»

10. mars

AU-møte

25. mars

Presentasjoner på Høgskolen i Bergen

11. april

«I see humans»

13. april

AU-møte

28. april

Årsmøte

19. mai

AU-møte

7. juni

Sommeravslutning

10. juni

AU-møte

11. august

AU-møte

31. august

Møte med Canadas ambassadør, Artur Wilczynski

1. september

Rådsmøte, omvisning i Mariakirken

29. september

AU-møte

20. oktober

Samtalekveld om miljø

26. oktober

AU-møte

17. november

Møte med sykehusprestetjenesten

18. november

Åpen dialogkveld – «kan dialogen kvele ekstremismen?»

19. november

Ungdomsmøte i samarbeid med UngDialog

1. desember

AU-møte

10. desember

Rådsmøte, årsavslutning
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Medlemmer
Tros- og livssynssamfunn

Representanter

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Safeer Uddin Mansoor

Bahá'ísamfunnet i Bergen

Alasdair McLellan
Tone Holsen
Maral Sayfee

Bergen Hindu Sabha

Rama Sentoorvasan
Srishankar Subramaniam

Bergen moské

Abdi-Latif Abdilahi Ahmed
Sajjad Younas

Bergen muslimske forening

Adem Guven

Bergen Singh Sabha Guadwara

Bharj Gurcharan Singh
Saimi Sarbjeet Singh

Buddhistforbundet

Jannicke Troe

Den katolske kirke

Dom Alois Brodersen

Den norske kirke

Hildegunn Isaksen
Jan Ottor Myrseth
Marianne Gammelsæter

Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina

Adnan Osmicic
Ibrahim Sabic

Holistisk Forbund

Jan Olav Mjøs

Human-Etisk Forbund

Mari-Kristine Morberg
Inger Waage
Helge Ferdinand Schjøtt

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

Tove Løvstad
Robert Dean Luke

Kristensamfunnet

John Rawcliffe
Daan Ente

Metodistkirken

Rolf Hugo Hanssen
Helle Maria Wolstad

Thailandsk Buddhistforening Hordaland

Siriluk Skadal
Phramaha Sathian Khunwong

Vennenes samfunn kvekerne

Esther Kleve
Linda Karen Eide

Vararepresentanter i kursiv.
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Dialog
Dialogarbeidet i STLB kan deles i to – intern dialog mellom trossamfunn og åpen dialog. STLB
ønsker å være en arena for begge typer. Sentral i intern dialog er å bruke rådet som arena og skape
trygghet mellom rådets medlemmer. Deretter kan det gradvis innføres spesifikke dialogiske metoder
og diskusjoner om bestemte temaer kan ta form. Åpen dialog krever at organisasjonen retter seg ut
til allmennheten og har hittil tatt mer formelle former.
Åpen dialogkveld med tema «presten og ateisten» ble arrangert i rådhuskantinen 5. mars. Denne ble
arrangert som en dialog mellom Stian Kilde Aarebrot og Didrik Søderlind, med Håvard Nyhus som
møteleder. Dette var en del av lanseringen av boken Presten og ateisten. Arrangementet samlet ca.
100 deltakere og var et samarbeid med Bjørvin kirkeakademi, Kirkelig Dialogsenter Bergen og
Human-Etisk Forbund.
«I see humans» var en markering av menneskeverdet på Torgallmenningen 11. april. Den var et
samarbeid med Amnesty International, Den Norske Syriakomite, Det felles innvandrerråd i
Hordaland, Kirkens Bymisjon, MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling, Norsk
Folkehjelp, Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, Redd Barna og Røde Kors. Amila Suljevic holdt
en appell.
Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, inviterte til middag med medlemmer av arbeidsutvalget og
de muslimske medlemssamfunnene 31. august. Møtet tok for seg innvandring og inkludering i
Canada og Norge, og tok form som en dialog. Ni personer deltok på middagsmøtet.
Før rådsmøtet 1. september var det omvisning i den nyoppussede Mariakirken. Denne kirken har
både tilhørt den katolske og den norske kirke, og var forøvrig i mange år hjem for den tyske
menigheten. Wilczynski deltok også på omvisingen.
Den første samtalekvelden ble organisert 20. oktober, hos Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Ti rådsmedlemmer deltok og hadde dialog om temaet «miljø».
Åpen dialogkveld med tema «kan dialogen kvele ekstremismen» ble arrangert i rådhuskantinen 18.
november. Hovedforedragsholder var Faten Mahdi al-Husseini, som kom i forbindelse med en
nasjonal turne arrangert av STL nasjonal i samarbeid med Bergesenstiftelsen. Andre innledere var
Ali Watti, tidligere med i RVTS Vest, Irene Incerti-Théry fra UngDialog og Anita Bakken fra Miks.
Etterpå var det paneldebatt. Arrangementet dro ca. 60 personer. Samme kveld ble det sent et innlegg
på NRK Vestlandsrevyen med al-Husseini og Amila Suljevic i forbindelse med terroren i Paris uken
før.
Kvelden etter, 19. november, ble det arrangert et dialogmøte for ungdommer på Kvarteret, i
samarbeid med UngDialog. Møtet ble ledet av og med innlegg av Faten Mahdi al-Husseini, Irene
Incerti-Théry og Alasdair McLellan. Foruten innlegg ble det gjennomført dialogøvelser i praksis.
Møtet hadde 12 deltakere.
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Likebehandling
De minste medlemssamfunnene har i dag ikke egne lokaler, og har ikke økonomisk evne til å leie
egnede lokaler kun til egen bruk. Ved å slå sammen krefter, vil det være mulig å ha et felles lokale
som både kan brukes til administrative møter og seremonier. STLB har jobbet opp mot kommunen
for å starte et samarbeid for å sikre slike lokaler, men har opprinnelig fått en lunken mottakelse.
Etter valget har det nye byrådet varslet en ny linje overfor inkludering og har nevnt STLB ved navn
i byrådserklæringen.
STLB har videreført det gode samarbeidet med prestetjenesten ved Helse Bergen. STLB lager en
liste over samtalepartnere som distribueres til ulike avdelinger på Haukeland og på Haraldsplass.
Forøvrig er STLB rådgivere i forhold til utformingen av de to stille rommene i sentralblokken og
den på Haraldsplass. Utviklingen videre ble diskutert på et møte 17. november. Fremtidige
utviklingstrekk er en formalisering av samarbeidet, frivillig utdanning av samtalepartnere og
utvidelse av ordningen til å gjelde også andre typer institusjoner, slik som sykehjem, asylmottak og
fengsler.
Samarbeidet med Avinor i forhold til stille rom på den nye terminalen på Bergen lufthavn, Flesland
har blitt videreført. STLB har tidligere kommet med innspill i forhold til utformingen av det stille
rommet, som forventes ferdigstilt i 2017.
Kirkelig Dialogsenter Bergen, Høgskolen i Bergen og STLB samarbeidet om en presentasjon av
tros- og livssynssamfunn på høyskolens campus på Kronstad 25. mars, rettet mot lærere og
lærerstudenter. Den besto først av workshops hvor deltakerne kunne velge å høre om to eller tre
ulike tros- og livssynssamfunn, og deretter en panelsamtale rundt dialog og toleranse. Ti
medlemssamfunn deltok i workshoppen og panelsamtalen. I etterkant hadde to medlemssamfunn
åpent hus.
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Vest (RVTS) organiserte
30. januar et møte i forhold til forebygging av ekstremisme. STLB deltok som representant på
vegne av tros- og livssynssamfunn.
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Organisasjon
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget gjennomførte ni møter i løpet av året. Arbeidsutvalget har etter årsmøtet bestått av:

Navn
Alasdair McLellan
Jannicke Troe
Linda Karen Eide
Rolf Hugo Hanssen
Tove Løvstad
Adnan Osmicic
John Rawcliffe

Tros/livssynssamfunn
Bahá'ísamfunnet i Bergen
Buddhistforbundet
Vennenes samfunn kvekerne
Metodistkirken
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina
Kristensamfunnet

Ansvar
Leder, økonomi
Nestleder, event manager
Studietur
Stille rom
Åpen dialogkveld
Invandrerrådet
Likeverdige helsetjenester

Komiteer
Komité

Medlemmer

Åpen dialogkveld (høst)

Tove Løvstad
Sajjad Younas

Ungdomsmøte/UngDialog

Alasdair McLellan
Jannicke Troe
Jan Olav Mjøs

Lokaler

Jannicke Troe
Linda Karen Eide

Likeverdige helsetjenester

John Rawcliffe

Stille rom

Rolf Hugo Hanssen
Abdi-Latif Abdilahi Ahmed

Ansatte
Amila Suljevic har vært ansatt som styresekretær hele året, i en timebasert stilling som har vært på i
overkant av ti prosent. Hennes oppgaver har blant annet vært korrespondanse, møtereferater,
arrangementskoordinering og å delta på møte med medlemmer og samarbeidspartnere.
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Rådet
Rådet har møttes til fem formelle møter, inkludert årsmøte. Forøvrig har det blitt arrangert en
samtalekveld, sommeravslutning og årsavslutning.
Etter årsmøtet ble det åpnet for at medlemssamfunn kunne ha en vara i tillegg til sine to ordinære
medlemmer.

Kommunikasjon
I desember ble en ny IT-platform tatt i bruk. Denne inkluderer en egen nettside, på www.stlb.no,
nytt e-post-system og digital dokumentarkiv. Sistnevnte gjør det mulig for alle rådsmedlemmer å få
tilgang på relevante dokumenter, og arbeidsutvalget å ha tilgang på sine arbeidsdokumenter.
Forøvrig fikk STLB eget telefonnummer.

Forskning
STLB var en av de undersøkte organisasjonene i rapporten Det handler om verdensfreden!, skrevet
av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) på oppdrag fra Kulturdepartementet.
Rapporten gir innsikter i rollen STLB spiller i samfunnet og noen av de utfordringene
organisasjonen er utsatt for.
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