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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om rapporten Tro det 
eller ei 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
til rapporten fra tros- og livssynsutvalget, Tro det eller ei. Vi synes rapporten er 
veldig interessant, og er glade for at utvalgets leder tok seg tid til å besøke oss på 
vårt rådsmøte. Mange i rådet opplevde at temaet for saken som noe helt nytt - noe 
vi ikke hadde tenkt så mye over før.  
 
Vi i SUR er opptatt av de sammensatte behovene ungdom i Oslo har for å leve 
gode liv. Et stort problem er trangboddhet, og vi er glad for at rapporten tar opp 
behovet unge har for fritidsarenaer, og peker på hvordan de ulike trossamfunnene 
kan bruke sine lokaler til nettopp dette. 
 
Til tross for at vi opplevde tematikken som ny og litt uvant, er religion noe alle har 
et forhold til og en erfaring med, uavhengig av om eller hvordan man tror. Vi synes 
det høres lurt ut å skape trygge arenaer for å snakke om religion på tvers av 
trosretninger, og er positive til alle ideer som kan legge til rette for mer 
medvirkning og meningsutveksling. Vi har også lenge tatt til orde for en felles 
fritidsarena for ungdom fra hele byen, og tenker at disse to målsettingene gjerne 
kan ses i sammenheng. Dersom trossamfunnenes lokaler skal kunne brukes som 
åpne møtesteder, er det viktig at de voksne som er tilstede er bevisst sin rolle og 
ansvar, da ungdom trenger gode og trygge forbilder også på fritiden. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å nevne at vi opplever at man i skolen i dag ikke 
har noen ordentlig opplæring i de ulike religionene før man tar et valg om 
tilhørighet. dette gjelder spesielt før konfirmasjonsalder, og derfor er vårt inntrykk 
at mange tar et valg om å konfirmere seg, eller å ikke gjøre det, før man har nok 
grunnlag for å fatte denne beslutningen. 
 
Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt 
hvis dere har oppfølgingsspørsmål! 
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