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Manus

FORBUNDET!
•
•
•
•

Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste
kristelige studentorganisasjon.
Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av studenter. Fortsatt
er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne
miljøer.
Forbundet er studentstyrt og demokratisk, og rommer et bredt engasjement i en
mangfoldig medlemsmasse.
Det meste av aktiviteten foregår i lokalforbundene, som finnes over hele landet. Her er
veien fra idé til handling kort. Vi har også flere samlinger årlig der forbundere fra hele
landet møtes for å bli kjent og for å jobbe med saker som er viktige for oss.

Kristen studentorganisasjon
•
•
•
•

NKS er en kristen studentorganisasjon som ønsker å være et sosialt og åndelig fristed
hvor studenter og andre interesserte kan delta som hele mennesker, et rom hvor tro kan
møte erfaringer fra hverdagen.
Vi ønsker å stimulere til refleksjon og samtale om tro og tvil og om teologiske og
samfunnsmessige spørsmål. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter.
Evangeliet taler ulikt til ulike mennesker til ulike tider. Derfor er kontekstualisering av
teologien i menneskers livssituasjoner viktig. NKS skal være en plattform for en
åpen debatt og diskusjon der spørsmålene er viktigere enn svarene.
Vi ser det som viktig å arbeide med nye uttrykksformer for tro, gjennom eksempelvis
kjønnsinkluderende språk.

Bredt engasjement
•
•

Forbundets formålsparagraf sier vi skal samle studenter til «arbeid for Guds rike, blant
annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles
innsats for fred, rettferdighet og likestilling.»
Dette arbeidet finner mange utløp, og forbundere engasjerer seg bredt. For oss er våre
bidrag til for eksempel miljøkampen, fredsarbeidet, internasjonal solidaritet, eller
kampen mot rasisme eller fattigdom uttrykk for en felles innsats for Guds rike.

Møteplass og fellesskap
•
•

I Forbundet møter du et mangfold av studenter til fester, messer, måltider, temamøter,
hytteturer, spillkvelder, politiske debatter eller diskusjoner om tro og tvil.
Vi samles til et fellesskap rundt nattverdsbordet, bak parolene på 1. mai, 8. mars eller
Pride, og i samværet som oppstår over kveldsmaten eller en øl. Vi har også
studentkollektiv og hyggelige møtelokaler i flere byer.

Tverr-kirkelig
•

Forbundet er økumenisk (tverr-kirkelig) og tilhører World Student Christian
Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over
hele verden. Internasjonal solidaritet og økumenisk samarbeid er en viktig del av vårt
arbeid.

Palestina-engasjement
•
•
•
•

Forbundet arbeider for et fritt Palestina. Vi samarbeider tett med vår palestinske
søsterorganisasjon, Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM) og arrangerer
studentutveksling mellom våre organisasjoner.
Vi har et aktivt solidaritetsprosjekt for et palestinsk kvinnesenter i Abu Dis på
Vestbredden.
Forbundet støtter den internasjonale BDS-kampanjen (Boycott, Divestments and
Sanctions) for boikott av Israel.
Vi arbeider for å gjøre det palestinske Kairos-dokumentet, et motstandsdokument fra
kristne palestinere, kjent i Norge.

Kjønnsrettferdighet
•
•

•

Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise
solidaritet og kjempe for likeverd. Derfor er arbeidet for kjønnsrettferdighet viktig for
oss.
Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn og
alle som ikke føler seg komfortable innenfor tradisjonelle kjønnskategorier. I mer enn
40 år har vi vært en front i kampen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners
plass og rettigheter i kirke og samfunn.
Vi deltar aktivt på Pride, arrangerer temamøter og debatter, driver kirkevalgkamp for
progressive kandidater og jobber aktivt for å få slutt på kirkas diskriminerende
praksiser.

Født i strid
•
•

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) ble stiftet 16.februar 1899 i Kristiania.
Forbundet sprang ut av den internasjonale økumeniske bevegelsen World Student
Christian Federation som ble stiftet i 1895.

•

Forbundet ble stiftet i en tid som var preget av veldige motsetninger mellom den
såkalte «konservative teologi» og den såkalte «liberale teologi».
I 1923 kom det til et høydramatisk og berømt ledervalg i Forbundet
– Valg sto mellom en konservativ og en liberal leder.
– Liberale Schjelderup vant, og Hallesby og alle hans støttespillere forlot
Forbundet i protest.
Året etter (1924) stiftet utbryterne Norges Kristelige Studentlag (”Laget”).

•

•

Kristen plikt å gjøre verden bedre (Historisk oversikt)
Forbundets forståelse av kristendommen innebærer at vi ser det som en kristen plikt å gjøre
verden bedre her og nå. Dette finner vi igjen i Forbundets formålsparagraf, der det står at vi
skal «arbeide for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og
kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.»

Dette engasjementet har gjennom historien gitt seg utslag i sosialt og politisk arbeid, både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ofte har vår rolle vært å gå foran og innta kontroversielle
standpunkter som senere har fått bred oppslutning.
På Grünerløkka drev kvinner fra Osloforbundet på 1920-tallet barnehage og andre sosiale
aktiviteter. I Forbundets «hovedkvarter» i Universitetsgaten 20 ble det tilbudt billig
middagsservering for studenter i de harde tyve- og tredveårene i Norge.
Under krigen var Forbundet et aktivt «jøssing-miljø» med klar front mot nazismen og
okkupasjonen. Mange forbundere ble også engasjert i illegalt motstandsarbeid, blant annet
med å koordinere motstandsarbeidet blant studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo.
På 1950-tallet engasjerte Forbundet seg i kampen for kvinnelige prester, en kamp der vi var i
klart mindretall i kristen-Norge. Når Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest i 1961,
var det tidligere formann i Forbundet, Kristian Schjelderup, som ordinerte henne.
I 1963 meldte Forbundet seg inn i Norsk Aksjon Mot Apartheid, NAMA. Dette virker
uskyldig nok i dag, men den gang var det veldig kontroversielt. Saken var kontroversiell i seg
selv – og det var også uhørt at en kristen organisasjon blandet seg inn i en kontroversiell
politisk sak. Det var først utover 1970-tallet at Den norske kirke og flere andre kristne
organisasjoner begynte å engasjere seg mot apartheid.
I løpet av sekstitallet ble kollektivlivet en sentral del av Forbundet. Forbundet opprettet
studentkollektiv i Oslo, Bergen og Trondheim – og på småbruket Haugtun i Oppland.
Kollektivene var arbeidsfellesskap der studenter drøftet kristne og politiske spørsmål og tok
initiativ til kampanjer og aksjoner. Kollektivet Haugtun fungerte som et tidlig
flyktningmottak, og bosatte chilenske flyktninger som hadde rømt fra militærdiktaturet etter
kuppet mot den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende i 1970.
Forbundet begynte denne tiden også å engasjere seg for palestinernes sak – et standpunkt som
var fullstendig hørt i kristen-Norge (og i Norge generelt på 1970-tallet. Gjennom
medlemskapet i WSCF, som også hadde forbund i Palestina og andre land i Midtøsten, fikk
Forbundet andre impulser enn de som var vanlige i Norge på denne tiden. Palestina-arbeidet
har gått i bølger, men har likevel fulgt Forbundet helt fram til i dag.
Fra 2004 til 2013 drev Forbundet et solidaritetsprosjekt i samarbeid med Forbundet på Sri
Lanka og den srilankiske kvinneorganisasjonen Penn Wimochana Gnanodayam (PWG), som
skolerer og organiserer kvinnelige teplantasje-arbeidere.
I den samme perioden hadde Forbundet også et «innenriks» solidaritetsprosjekt gjennom en
Gategruppe som demonstrerte for rusbrukeres rettigheter til å oppholde seg i det offentlige
rom, arrangerte debatter og temamøter, og sammen med Fransiskushjelpen deltok i praktisk
hjelpearbeid på gata, i tillegg til å være til stede som vitner og «buffer» når rusmisbrukere ble
trakassert av politi eller vektere.
LHBTQ-rettigheter er en annen viktig sak der Forbundet har vært banebrytende. Vårt
engasjement her begynte allerede tidlig på 70-tallet, og i flere tiår var vi nesten alene om dette
standpunktet. Når holdningene i både kirke og samfunn raskt endret seg gjennom 2000-tallet,
var Forbundet den ledende kristelige stemmen i denne kampen.

Selv om vi er økumeniske, har Forbundet gjennom historien hatt et særlig forhold til
majoritetskirka Den norske kirke. Det har imidlertid ikke vært et problemfritt forhold:
Forbundet ble fullstendig utstøtt fra det store flertallet i Dnk fra 1920-tallet, og har siden
befunnet seg i en evig «outsider-rolle». Men det har også vært noe av grunnen til at Forbundet
har kunnet gå foran og tråkke løype i så mange saker. I dag er forholdet til Dnk godt – kanskje
mest fordi kirka med årene har beveget seg tydelig i Forbundets retning.

Kjernesaker i dag
•
•

Gjennom historien har Forbundet hatt noen kjernesaker som har definert oss som
organisasjon.
Nå jobber vi mye med:
– Kjønnsrettferdighet
– Miljøkamp
– Palestina
– Internasjonal solidaritet
– Dialog
– Kamp mot alle former for diskriminering og undertrykking

Lokalforbundene
•

•

Vi har i dag lokalforbund i
– Bergen (stiftet 1907)
– Trondheim (stiftet 1965)
– Tromsø (stiftet i 1989)
– Oslo (stiftet i 1899)
– Stavanger (stiftet 1981)
Vi har også tidligere hatt lokalforbund i andre byer:
– Kristiansand Kristelige Studentforbund, stiftet 1980
– Ås Kristelige Studentforbund, stiftet 1982

Forbundets struktur

