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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.   



Med rom for hele mennesket 
– Teologisk plattform 
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Over alle grenser 
Vi tror på Den treenige Gud; Skaper, Frigjører og Livgiver, hvis kjærlighet overskrider 
grenser. Grenser mellom meningsleire, kulturer, konfesjoner og religioner – grenser 
mellom mennesker. Vi tror på en kjærlighet som til og med sprenger grensen for det 
guddommelige – vi tror på en Gud som blir menneske. Gjennom en fysisk 
tilstedeværelse i tid og rom, liv og død, tar Gud del i våre menneskelige vilkår. I Jesu 
Kristi radikale solidaritet med svake og utstøtte, gis vi et bilde av hvem Gud er og hva 
det vil si å være skapt i Guds bilde. Vi kalles til å bryte ned stengsler med kjærligheten 
som redskap. Vi er kalt til å gå i Frigjørerens og frigjøringens fotspor. Troen på 
oppstandelsen gir styrke til håpet om oppreisning for alle. 

 
En flerstemt sang om Gud 
Overleveringene om Jesu liv er bestemt av sine kontekster, og vår oppgave er å la 
dem fortsette å være nettopp kontekstuelt bestemt. Dette utfordrer oss til å finne 
Jesu egentlige budskap i de overleverte tekstene. Jesu budskap er frigjøring, men 
taler ulikt inn i forskjellige samfunn. Ingen kan stille seg utenfor sin egen virkelighet 
og uttrykke en nøytral teologi. 
 
Vi ønsker å delta i den flerstemte sangen om Gud, synge så annerledes at mektige 
stemmer stanser for å lytte, synge så svakt at undertrykte stemmer også høres. Det 
skal være rom for hele mennesket og rom for ulike måter å synge sangen om Gud. Når 
mektige taler om Gud, vil vi tale avmektiges teologi. For den som er den minste av alle 
– er stor. 

 
Guds rike er her – Salige er de som skaper fred 
Vi tror på et liv også før døden, på at det skapte tid og rom har verdi. Menneskeverdet 
er gitt av Gud til alle. Troen på dette bærer vi ut i verden. Når Jesus løfter fram den 
minste, understrekes det at menneskeverdet består uavhengig av prestasjon, 
fromhet, graden av selvrealisering og samfunnets skiftende ideologier. Derfor vil vi 
arbeide for fred, rettferdighet, likestilling og likeverd. Ved at sultne mettes, sørgende 
trøstes, fattige og utstøtte reises opp, bygges Gudsriket her og nå. 

 
En allmektig Gud 
Vi tror på en allmektig Gud som er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. 
Skapelsen, frigjøringen og livgivingen skjer kontinuerlig og uopphørlig, i en rik elv som 
stadig finner nye leier. Fordi vi tror på en gud som overrasker og åpenbarer nye sider 
av seg selv, utfordres vi til å rette et kritisk blikk mot fastmeislete oppfatninger om 
hvem Gud er. Jesus var en provokasjon for alle som ventet seg Messias som 
krigerkonge. I stedet for å gripe til makt, valgte Jesus å vise sin guddommelighet ved 
å vie sitt liv til marginaliserte. Han ba for prostituerte, spiste med tollere, leget 
spedalske og tok mordere med til paradis. Vi tror på en gud som oppfyller de svakes 
håp, overstiger de fleste forventninger og elsker alle uansatt kjønn, legning eller 
funksjonshemming. 



 
 
Bortenfor kirkegrenser 
Forbundet er en kristen organisasjon på tvers av kirkegrenser. Vi ønsker å utfordre 
etablerte sannheter. Vi bekjenner vår tilhørighet til Jesu Kristi ene og hellige 
verdensvide kirke. Vi tror på et økumenisk fellesskap bygget på gjensidig respekt. Vi 
ønsker at økumenikken skal åpne – ikke begrense. Invitasjonen til nattverdsbordet går 
ut til alle. Vi tror på en gud som sprenger grenser, en gud som river tak og vegger av 
enhver teologi – inkludert vår egen. 
 
 
 

Kjønnsrettferdig plattform 
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Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi 
som er uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Guds mangfold gjenspeiles 
i menneskene og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av 
kjønn.  
 
Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise 
solidaritet og kjempe for likeverd. Vi tror at Gud kaller oss til å bryte ned stengsler, 
reise opp mennesker og skape et samfunn med rom for alle.   
 
Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for alle kjønn og 
kjønnsidentiteter. 
Kjønnsurettferdighet- og diskriminering rammer alle.  
 
Vi tror at kampen for mangfold og kjønnsrettferdighet må favne bredt og føres 
overalt der mennesker undertrykkes av individer, tradisjoner eller strukturer. Kampen 
må føres både internasjonalt, nasjonalt, i kirke og samfunn – og i egen organisasjon.  
 
Rettferdighet for alle kjønn  
Vi ønsker å bruke kjønnsrettferdighet som et begrep som omfavner både feminisme, 
skeiv teori og kjønnsforståelse. Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen 
rammer alle kjønn og kjønnsidentiteter.  
 
Den patriarkalske strukturen i samfunnet skaper problemer for ikke-binære, kvinner 
og menn, både transpersoner og cispersoner, på ulike måter. Dette fører til at noen 
har mer frihet enn andre på grunn av kjønn. Den patriarkalske strukturen i samfunnet 
er derfor det største hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og likestilling 
mellom kjønnene. 
 
Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som menneske, og ikke 
være bundet av samfunnets forventning til hvem en skal være, ut ifra hvilket kjønn en 
er tildelt. Det er fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og rettighetene til 
LHBT-personer og andre skeive. Norges kristelige studentforbund mener det er viktig 
å ha et kritisk blikk på at kjønn er både en sosial realitet og en sosialt konstruert 
oppfatning. Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og heteronormativitet. Det betyr ikke 



at vi avviser kjønn som kategori, men at vi avviser all form for diskriminering som 
bruker kjønn som begrunnelse. Vi er alle én i Jesus Kristus, og denne friheten 
overskrider samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger. 
 
Kvinnefrigjøring 
For å oppnå kjønnsrettferdighet er det nødvendig å anerkjenne og adressere 
diskriminering av kvinner. Vi står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk 
og politisk underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og 
patriarkalske strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver 
kvinner muligheten til å ta en utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over 
egen inntekt. I Norge er disse strukturene i stor grad gjemte, men likevel sterkt til 
stede. Kvinner utsettes for grov seksuell trakassering på arbeidsplassen, gjennom 
tillitsverv og i sosiale sammenhenger. Dette er i praksis en reduksjon av kvinnens 
ytringsfrihet, og rett til å søke politisk makt. Kvinner utsettes også oftere enn menn 
for ulike former for hersketeknikker. Arbeidet med kjønnsrettferdighet starter med å 
anerkjenne disse strukturelle problemene og diskriminerende praksisene. Det trengs 
mer informasjon og bevissthet om de urettferdige strukturelle tendensene som enda 
fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den skjevheten kvinner 
opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for 
kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt perspektiv. 
 
Kjønnsrettferdig praksis  
Kampen for rettferdighet kaller oss til hele tiden å ha et kritisk blikk på vår egen 
praksis. Det er viktig å arbeide for økt kunnskap og bevisstgjøring utad, men også i 
egne rekker. Heller ikke vi unnslipper de patriarkalske tradisjonene og strukturene vi 
kritiserer. Vi er derfor avhengig av en stadig bevisstgjøring av våre egne roller og 
systematisk internt arbeid slik at vi i ord og handling bidrar til å skape et inkluderende 
fellesskap. Vi ser det som viktig å jobbe med et kjønnsinkluderende språk, også i 
uttrykksformer for tro. 
 
 
 

Vårt Palestinaengasjement 
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Norges kristelige studentforbund har en lang historie for å være engasjert i 
palestinernes situasjon, og vedtok allerede på 1970-tallet å støtte palestinernes 
frigjøringskamp. Forbundet har siden 2010 hatt tett kontakt med vårt søsterforbund 
på Vestbredden, Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM), og samtidig støttet et 
kvinnesenter i landsbyen Abu Dis. Gjennom vårt Palestinaengasjement ønsker vi å 
bidra til rettferdighet og fred for alle folk i det Hellige Land. 
 
Konflikten mellom Israel og Palestina engasjerer mange, uansett religion og politisk 
standpunkt. Vi ser med beklagelse at mange kristne i møte med denne konflikten 
promoterer en teologi som ikke maner til fred og forsoning, men til den sterkestes 
rett. Da glemmer man det radikale i Jesu grensesprengende kjærlighet, at alle 



menneskers fundamentale rettigheter er hellige, gudgitte og ukrenkelige. Jesu 
kjærlighet formaner oss til å stå opp for den svakeste part. 
 
Dermed har vi som en kristen studentorganisasjon et ansvar for å tale tydelig mot 
urett og undertrykkelse uansett sted, kontekst og hvem det rammer. På grunn av 
Forbundets historiske og nåværende bånd til Palestina og på grunn av konfliktens 
kompleksitet og aktualitet, vil vi tydeliggjøre vårt ståsted i dette dokumentet. 

Kairos – Et sannhetens øyeblikk 
11. desember 2009 ble dokumentet Kairos – Et sannhetens øyeblikk offentliggjort i 
Betlehem. Dokumentet er forfattet av teologer, ledere og engasjerte 
menighetslemmer fra lokale kirker. 

Dokumentet er et rop fra Palestinas kristne om at verdenssamfunnet må se deres 
situasjon, og at okkupasjonen må ta slutt. Dokumentet erklærer at den militære 
okkupasjonen av Palestina er en synd mot Gud. Vi blir utfordret til å legge press på 
israelske myndigheter, for å få en slutt på okkupasjonen. Kairosdokumentet tar et 
oppgjør med all teologi som brukes til å legitimere vold og okkupasjon og mener det er 
i strid med kristen lære. Forbundet var i 2010 med på å gi ut Kairosdokumentet på 
norsk, og dermed legger dokumentet grunnlag for Forbundets Palestinaengasjement. 

Okkupasjonen 
Vestbredden har siden 1967 vært under militær okkupasjon, og i dag er området i 
praksis annektert. Dette krenker palestinernes råderett over eget land.  

- Checkpointene tvinger palestinere til å stå i kø i mange timer for å kunne gjøre 
nødvendige ærender. Noen ganger slippes ikke palestinerne gjennom. Dette 
fører til enorm frihetsberøvelse. 

- Muren staten Israel har bygget er ulovlig og følger ikke den «grønne linjen», 
den internasjonalt anerkjente grensen etter krigen i 1967. Muren splitter 
lokalsamfunn og familier, og fratar palestinerne muligheten til å leve normale 
liv.       

- Bosetningene som bygges for israelske borgere på Vestbredden og som fører 
til stadig annektering av palestinsk land er i strid med Folkeretten.                      

- Gaza har siden 2006 vært blokkert, og befolkningen utsettes stadig for      
folkerettsstridig militærbruk. Dermed blir disse menneskene fratatt muligheten 
til å leve et normalt liv og er avskåret fra Vestbredden.  

De ovennevnte elementene av okkupasjonen fører til stadig utskvising av palestinerne 
(fra sine egne landområder) og er de største hindrene for en reell fredsprosess. Vi 
nekter å godta at det bygges murer der det trengs broer, og støtter all fredelig 
motstand mot menneskerettighetsbruddene palestinerne utsettes for. Vi vil gjøre 
Kairosdokumentets ord om okkupasjonen til våre egne: «Den ødelegger gudsbildet i 
israelere som er blitt okkupanter så vel som palestinere som lever under okkupasjon» 
(punkt 2.5 i Kairos). 

Religionens plass i konflikten 
Religionenes sterke tilstedeværelse i dette området pålegger trossamfunnene en 
viktig rolle i fredsforhandlingene. Vi ser at religionsdialog er en arena hvor israelere og 
palestinere kommer sammen og lærer hverandre å kjenne som noe annet enn fiender. 
Religion må anerkjennes som en av flere faktorer som kan skape fred og forsoning. 
Likevel bør det tas avstand fra bruk av religion som favoriserer mennesker på 
bakgrunn av etnisitet og religion, som så er bestemmende for hvilke rettigheter en 



har. Kairosdokumentet og PYEM ber oss sette fokus på at de kristne i Palestina 
befinner seg i en særdeles vanskelig situasjon. Mange kristne palestinere ser ingen 
annen utvei enn å emigrere, og det Hellige Land er i ferd med å tappes for kristne. Vi 
ønsker å styrke og støtte våre kristne søstre og brødre i Palestina, som vi har et 
særskilt ansvar for. 

 
At de etniske og religiøse skillelinjene i stor grad følger de politiske gjør at en lett kan 
ty til forenklinger basert på fordommer. Forbundet vil aktivt ta avstand fra all 
antisemittisk retorikk, og understreker at vi ønsker en fred som både israelere og 
palestinere kan leve med.  
 

Hva Forbundet gjør 
 
Utveksling med PYEM 
Forbundet gjennomfører hvert år et utvekslingsprogram med PYEM. Forbundere drar 
til Palestina for å få innblikk i hvordan det er å leve under okkupasjon. Medlemmer fra 
PYEM kommer så til Norge og besøker alle lokalforbundene våre. De holder 
temakvelder der de forteller om situasjonen for kristne i Palestina og hva vi kan bidra 
gjøre for å støtte dem. 

Kvinnesenteret i Abu Dis 
Forbundet støtter et kvinnesenter i landsbyen, Abu Dis, på Vestbredden. Senteret 
tilbyr omtrent 50 kvinner jobb innen brodering og gjennom et kantineprosjekt. I tillegg 
tilbyr senteret diverse helsetjenester og opplæring i rettigheter. 

Boikott 
Forbundet støtter den internasjonale BDS-kampanjen (Boycott, Divestments and 
Sanctions) for boikott av Israel. Vi mener at når diplomatisk press ikke synes å ha noen 
effekt på Israels politikk kaller dette på andre former for motstand. Norges kristelige 
studentforbund går derfor inn for full boikott av Israel. Vi viser til erfaringene fra 
boikott mot Sør-Afrika, og til Kairosdokumentet som kaller boikott en kjærlig handling 
mot Israel. 

Avvisning av vold som middel for å oppnå fred 
Som kristne tar vi avstand fra vold som virkemiddel i alle situasjoner. Det er viktig å 
understreke at terror som begås av en statlig hær er like mye terror som den som 
begås av grupper uten uniform, og er langt mer dødelig. 

 
 
 


