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Om tankesmien Skaperkraft

▪ 7 ansatte. Kontor i Oslo. 

▪ Etablert i 2011 basert på kristent idégrunnlag

▪ Formål: Stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging

▪ Produserer seminarer, foredrag, artikler, bøker. driver Frekk Forlag

▪ Daglig leder: Filip Rygg

▪ JUBTI-medarbeidere: Bjørn Are Davidsen, Øyvind Håbrekke
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▪ Stimulere til interesse for jubileene

▪ Stimulere til kunnskapsbasert refleksjon og diskusjon
om sentrale spørsmål i samtid og fremtid for oss som
fellesskap og nasjon

▪ Støtte opp om jubileumsarrangementene

Referansegruppe:

Henrik Syse, leder
Tine Berg Floater
Erling Rimehaug
Kristin Aavitsland
Helga Haugland Byfuglien

JUBTI-prosjektet – Hva vil vi?
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Jeg tror det er to store farer vi står overfor: enten den totale 
kunnskapsløshet eller sekularisme, der vi glemmer, 
misforstår eller forfalsker vår nasjonale og religiøse arv; 
eller den nasjonalistiske og utestengende, der vi 
nasjonaliserer religionen og lukker ute alt som synes 
fremmed eller annerledes.

Dette må vi møte i fellesskap. Dette må vi snakke med 
hverandre om, over livssynsgrensene. Og dette må vi gjøre 
på en måte som gjør at vi kan feire jubileene sammen, uten 
å forflate eller forfalske dem.

Henrik Syse.

Henrik Syse
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Min oppfordring er: La oss feire jubileene maksimalt, 
akseptere det kristne grunnlaget for Norge som nasjon, med 
et balansert blikk på hva Norge er i dag. Akseptere synlighet 
i alle varianter, så lenge det ikke fører til diskriminering eller 
skade.

Men la oss gå lenger enn bare å snakke om jubileene. La oss 
snakke om synlighet generelt. Hva med en synliggjøring og 
bekreftelse av minoriteters merkedager, ved å innføre en ny 
kategori helligdager i den offisielle norske kalenderen? Ikke 
markert med rødt som bevegelige helligdager der man får 
fri, men med gult som tegn på bekreftelse på at minoriteter 
hører til i det store fellesskapet.

Lena Larsen, muslim og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter

Feiring av hva? Og for hvem?
Lena Larsen, muslim og forsker ved Norsk Senter for menneskerettigheter
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«Hvis vi begynner å surre til hva vi feirer, så tror jeg det 
er fare på ferde.»

Stig Fossum, prosjektleder OVF
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Den brede åpne
samfunnsdebatten forebygger
etiske “blindsoner” - som vi
gjerne kritiserer generasjonene
før oss for å ha hatt.

Jubileer som reiser forberedte,
gode og viktige spørsmål på
dagsorden er en vaksine mot
misbruk av jubileene, for
eksempel for usunne
nasjonalistiske formål.
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