
Diakoni - Utdrag fra strategiplan for samisk 

kirkeliv i Den norske kirke (2019-2027) 
 

Del 3 Mål og strategier -> 3.3 Samisk diakoni (s. 20) 

 

Mål  
A Samer har tilbud om diakonale tjenester der samisk språk, kultur, identitet og 

tilhørighet blir ivaretatt som en sentral del av kirkens omsorgstjeneste. 

B Samer i livets sluttfase møter en kirke som ivaretar deres åndelige behov med 

respekt, kompetanse og tilrettelegging. 

C Samer med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltar likeverdig i 

gudstjenesteliv, i trosopplæringa og i andre kirkelige sammenhenger. 

D Samiske barn og unge møter en dikonal tjeneste som har kompetanse på deres 

flerkulturelle tilkmytning og flerspråklighet. 

E Samer opplever en kirke som møter dem med respekt, raushet og likeverdighet 

uavhengig av kjønnsidentitet og legning. 

F Samisk teologi og verdensanskuelse og verdier er innarbeidet i Den norske 

kirkes arbeid med bærekraft og skaperverk, vern og skaperverket og kamp for 

rettferdighet. 

Strategier 
Menighetsrådenes ansvar: 

- Se til at lokale diakoniplaner i menigheter der det bor mange samer har et samisk 

innhold. 

- Se til at menigheter der det bor få samer har fokus på inkludering i lokale 

diakoniplaner. 

- Bidra til samarbeid med kommuner om samisk-diakonale tjenester til samiske eldre 

på sykehjem, hjemmeboende eldre samt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

- Bidra til samarbeid med helsetjenesten for å gi samer et godt åndelig tilbud ved livets 

sluttfase. 

- Bidra til felles innsats for at kirkens diakonale tjeneste er synlig tilstede i det samiske 

samfunnet. 

- Bidra til at det finnes et aktivt og langsiktig forebyggende arbeid som sikrer at kirkens 

fellesskapsarealer er inkluderende. 

- Menigheters diakonale tjeneste vurderer om og eventuelt hvordan de kan delta i ulike 

samiske kulturarrangementer. 

- Menigheter viser engasjement og solidaritet med samer som bærer konsekvensene av 

naturinngrep og når følgene er at inngrepene forringer naturgrunnlaget for samisk 

kultur. 

- Bidra til å dokumentere og aktivere samiske kristne praksiser som kan brukes av og i 

kirkens diakonale tjenester.  

- Løfte fram teologiske tema og teologiske tilnærminger som bidrar til fortolkninger av 

kristen tro i lys av arbeidet med vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 



Biskopene og bispedømmerådene: 

- Se til at det finner sted en fagutvikling om samisk diakoni. 

- Se til at lokale diakoniplaner i menigheter der det bor mange samer har et samisk 

innhold. 

- Se til at menigheter der det bor få samer har fokus på inkludering i lokale 

diakoniplaner. 

- Bidra til felles innsats for at kirkens diakonale tjeneste er synlig tilstede i det samiske 

samfunnet. 

- Bidra til at det finner sted et aktivt og langsiktig forebyggende arbeid som sikrer at 

fellesskapsarenaene i kirken er inkluderende. 

Samisk kirkeråd og Kirkerådet: 

- Den norske kirkes planer for diakoni inneholder også samisk diakoni som fagfelt. 

- Se til at samers åndelige helse ved livets sluttfase blir ivaretatt innenfor diakoniens 

fagområde, og at relevant faglig materiell er tilgjengelig. 

- Se til at samer o sårbare og utsatte situasjoner blir ivaretatt innenfor diakoniens 

fagområde i planarbeid og fagutvikling i regi av Den norske kirke. 

- Sikre at det finnes kompetanse innenfor samisk diakoni, forsoning, dialog og 

inkludering, menneskerettigheteter og globalt urfolksfokus. 

- Samisk kirkeråd samarbeider med aktuelle bispedømmer og menigheter om hvor og 

hvordan kirkens diakonale tjeneste kan være synlig i det samiske samfunnet. 

- Bidra til at samisk forvaltnignskompetanse knyttet til bærekraft og skaperverk 

tematiseres på fagarenaer og i gudstjenesteliv. 

- Bidra til at det finnes tilgjengelig egnet og tilpasset ressursmateriell om samer og 

andre urfolks situasjon i de landområder der de bor og lever, som handler om vern av 

naturgrunnlaget, om klimautfordringene, og om hvordan menighetene kan arbeide 

mot menneskeskapte klimaendringer. 

- Bidra til økt kompetanse i Den norske kirke om LHBT-personers situasjon i samiske 

samfunn. 

- Bidra til et dialogforum for diakoner som arbeider innafor samisk kirkeliv. 

 

Bakgrunn, utdypelse og konkretisering kan leses under Del 4 Samisk kirkeliv – livskraftig 

og likeverdig -> 4.3 Samisk diakoni (s. 32-37) 


