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Formålsparagrafen 

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en landsomfattende økumenisk 

studentorganisasjon som ble stiftet i 1899. Vi baserer vårt arbeid på NKS’ formålsparagraf (§ 

1 i NKS’ vedtekter): 

 

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet 

blant studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet 

gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats 

for fred, rettferdighet og likestilling. 

 

Prinsipprogrammet er en konkretisering av innholdet i og arbeidet med formålsparagrafen og 

de grunnleggende verdier vi forstår formålsparagrafen i lys av. 

 

Menneskesyn 

Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og skal derfor behandles med respekt, åpenhet, 

omtanke og på sine egne vilkår. Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på 

grunnlag av for eksempel kjønn, seksuell legning, hudfarge, funksjonsnivå eller sosial 

bakgrunn. 

 

Kristelig studentorganisasjon 

NKS er en kristelig organisasjon for studenter og ikke bare en organisasjon for kristne 

studenter. Det betyr at selv om vårt arbeid baserer seg på kristen teologi og verdisyn, har vi 

ingen bekjennelsesplikt for våre medlemmer. 

 

Vi ønsker å være et sosialt og åndelig fristed hvor studenter og andre interesserte kan delta 

som hele mennesker, et rom hvor tro kan møte erfaringene 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.  

 

Teologisk refleksjon er viktig for NKS’ virksomhet. Vi ønsker å ha et avslørende og 

maktkritisk blikk på den teologiske debatt, og forsøke å se den fra flere perspektiver. 

Evangeliet taler ulike språk til ulike mennesker til ulike tider. Derfor er kontekstualisering av 

teologien i menneskers livssituasjoner viktig. NKS skal være en plattform for åpen debatt og 

dialog der spørsmålene er viktigere enn svarene. 

 

For å fremme forståelse og økt samarbeid mellom ulike kirkesamfunn mener NKS at 

økumenisk arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig. NKS ønsker å være en aktiv 

deltaker i tros- og livssynsdialog. En dialog for å fremme forståelse mellom tros- og livssyn, 

og sørge for at enkeltindividets stemme kan bli hørt. Særlig ønsker vi å samarbeide med og 

styrke organisasjoner og trossamfunn som deler våre visjoner for Guds rike, og som innen 

sine miljøer står i den samme kamp som vi har stått og står i. 

 
Organisasjon og prinsipp om medlemsstyring 

NKS baserer sitt arbeid på tre organisatoriske grunnverdier: medlemsstyrt, demokratisk og 

inkluderende. Prinsippet om medlemsstyring innebærer at makten i organisasjonen i størst 

mulig grad skal ligge hos medlemmene – ikke hos ansatte. Det innebærer også at det er 

dagens medlemmer – ikke gårsdagens – som til enhver tid «eier» NKS. Organisasjonen skal 

styres nedenfra, fra lokalforbundene. Gjennom landsmøtet og landsstyret styrer 

lokalforbundene det sentrale leddet.  

 



En inkluderende organisasjon innebærer at det skal være lov å være uenige. 

Meningsbrytninger skal skje i åpenhet og med respekt. NKS vil utfordre etablerte sannheter – 

også i egen organisasjon. Bare sånn kan vi utvikle oss og fortsatt være nytenkende og 

nyskapende. 

 

NKS er medlem i World Student Christian Federation (WSCF), en økumenisk 

verdensomspennende organisasjon.  

 

Gjennom WSCF-nettverket samarbeider lokalforbund også direkte med studentbevegelser i 

andre deler av verden. 

 
NKS i verden 

NKS mener at vi som kristne er forpliktet til å engasjere oss i verden rundt oss. Vi ønsker å ta 

vare på skaperverket og våre medmennesker. Vi vil arbeide for fred, rettferdighet, likestilling 

og likeverd, slik at Guds rike skapes midt i blant oss. Det er viktig å vise solidaritet med svake 

og undertrykte i samfunnet, arbeide for at menneskerettighetene overholdes og kjempe mot 

gjemte maktstrukturer. Videre ønsker NKS å ta forvalteransvaret på alvor ved å fokusere på 

miljøspørsmål og urettferdige økonomiske strukturer. 

 

NKS ønsker å samarbeide med alle sekulære og religiøse organisasjoner og kirkesamfunn 

som – i ord eller gjerning – deler vår visjon om at gudsriket skapes midt i blant oss gjennom 

det overnevnte arbeid. 

 
Visjoner for den verdensvide Kirke 

De holdninger som er presentert i dette dokumentet, ønsker vi ikke bare skal gjelde innenfor 

vår organisasjon, men også for den kirkevirkelighet vi lever i. Vi tror kristelige fellesskap 

åpenbares i og utenfor de etablerte kirkesamfunn. Alle har lik rett til å tolke den kristne troen, 

og kristelige fellesskap bør legge til rette for demokratisk deltakelse og medbestemmelse. Vi 

ønsker oss at alle kirkesamfunn skal ha et kontekstualisert frigjøringsteologisk perspektiv i 

forkynnelse og diakoni.  
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