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Kyrkomötet
Motion 2021:6
av Karl-Gunnar Svensson
Förtroendeuppdrag i fritt vald
församling
Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet
med förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att det blir möjligt att bli
vald till förtroendeuppdrag i ett annat pastorat eller i en annan församling än det
pastorat/den församling som man är kyrkobokförd i.

Motivering

Flera gånger har motioner i kyrkomötet väckts som handlar om fri församlingstillhörighet. Dessa har avslagits med skäl om att det måste göras en ändring i lagen
om Svenska kyrkan för att möjliggöra detta.
2012 beslutade kyrkomötet att den som är kyrkobokförd i en församling som
ingår i ett pastorat också kan väljas till förtroendeuppdrag i annan församling inom
pastoratet; jämför 33 kap. 4 § första stycket andra punkten kyrkoordningen, i dess
lydelse från och med den 1 januari 2014.
Enligt dagens bestämmelser kan man inte väljas till förtroendeuppdrag i annan
församling än den i vilket pastorat man är kyrkobokförd i. Denna bestämmelse
trädde i kraft den 1 januari 2014.
Den här motionen handlar om att utöka möjligheten att kunna bli förtroendevald
i den församling i Svenska kyrkan som man vill och bli vald till att vara
förtroendevald även i ett annat pastorat än det man är kyrkobokförd i. Om man är
verksam i en församling som tillhör ett annat pastorat än det man är kyrkobokförd i
borde man ändå kunna få förtroendeuppdrag i den församlingen. Idag kan det ju
vara så att man bor i närområdet till ett annat pastorat där man inte är kyrkobokförd
och ändå engagerar sig i den närliggande församlingen och pastoratet. Men det går
inte att bli förtroendevald till något förtroendeuppdrag mer än som frivilligarbetare
eller gudstjänstvärd. Skulle den här ordningen införas är man ju ändå ansvarig som
ledamot i till exempel kyrkorådet eftersom det inte hör samman med
kyrkobokföringsorten, utan med uppdraget man innehar. Det skulle heller inte
innebära en förändring i frågan om lagen om Svenska kyrkan utan handlar istället
endast om en ändring i kyrkoordningen. Frågan har varit utredd både av tidigare
kyrkomöte och av riksdagen i betänkandet Trossamfund m.m. (2011/12:KU12) och
ändringen som den här motionen föreskriver innebär ingen ändring annat än i
kyrkoordningen.
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Träslövsläge den 3 juni 2021
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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Kyrkomötet
Motion 2021:9
av Olov Lindquist m.fl.
Fri församlingstillhörighet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur man kan göra det
möjligt för kyrkotillhöriga att kunna välja att tillhöra en annan församling eller ett
annat pastorat än den församling eller det pastorat som de är bosatta inom.

Motivering

Svenska kyrkans medlemmar kan idag vara aktiva och engagerade församlingsmedlemmar i stort sett i vilken församling de vill. Det är bra att enskildas engagemang inte
onödigt begränsas till den församling som de tillhör.
Men för personer som av en eller annan anledning väljer att engagera sig i en annan
församling än den där de är bosatta, kvarstår dock en betydelsefull begränsning i och med
att de inte kan bli tillhöriga i den valda församlingen. Fortfarande kommer de att tvingas till
att fortsätta betala kyrkoavgift till den församling som de inte längre vill vara med i.
Vidare begränsas deras möjlighet till kyrkopolitiskt engagemang. Om personen till
exempel varit bosatt i en församling i hela sitt liv och sedan flyttar till ett annat boende i en
annan del av samhället kan denne ha korsat en församlingsgräns, utan att för den skull
ha flyttat särskilt långt. Detta får ju till följd att han/hon inte längre tillhör sin
”hemförsamling”. Detta är ganska vanligt i Stockholm och andra storstäder, men också
på orter som ligger i närheten av en kommun med högre utbild-ning, där studenten flyttar
från hemkommunen till den näraliggande universitets- eller högskolekommunen.
Det är viktigt att medlemskapet i Svenska kyrkan känns som något värdefullt och
relevant. Kyrkan måste sätta medlemmen i centrum. En utökad möjlighet till att
tillhöra och vara medlem i en annan församling än den församling inom ett pastorat där
han/hon råkar vara bosatt ser vi som en naturlig utveckling och del av Svenska kyrkan.
Dessutom har det i och med coronapandemin blivit uppenbart att kyrkans mötesplatser
än mer än tidigare sker via nätet. Därmed blir det också för oss än mer uppenbart att
kyrkobokföringsadressen enbart är en relik när det gäller församlings-tillhörighet.
Vi vill därför att kyrkomötet ska besluta att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur man
kan skapa ökade möjligheter för kyrkotillhöriga att kunna välja att tillhöra en annan
församling eller annat pastorat än den församling eller det pastorat som de är bosatta
inom.
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Stockholm den 4 juni 2021
Olov Lindquist (FiSK)

Leif Nordenstorm (FiSK)

Bengt Olsson (FiSK)

Caroline Åkerhielm (FiSK)
Vivianne Wetterling (FiSK)

Lars Arvidsson (FiSK)
Margaretha Herthelius (FiSK)
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DETTA ÄR EN BORDLAGD MOTION FRÅN KYRKOMÖTET 2020

Kyrkomötet
Motion 2020:10
av Torbjörn Aronson
Kyrklig scout- och idrottsverksamhet
Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en nationell strategi för
organisation av kyrklig scout- och idrottsverksamhet.

Motivering

Som framgår av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:5 Jämställdheten i Svenska kyrkan är det
betydligt vanligare att män lämnar Svenska kyrkan än kvinnor. Könsskillnaderna i hur
många som aktivt beslutar sig för att lämna kyrkan är dessutom större i de yngre åldrarna. I
längden är detta naturligtvis i högsta grad illavarslande och kan försvaga Svenska kyrkans
folkliga förankring. Det behöver därför tas nya initiativ för att mot-verka denna trend.
Under 1900-talet utgjorde Ansgarsförbundet en barn- och ungdomsorganisation inom
Svenska kyrkan, där scoutverksamhet var viktig. Scoutverksamheten skapade kontaktytor
med pojkar, vilket så småningom kunde leda över i ett livslångt försam-lingsengagemang.
Ansgarsförbundet och dess scoutverksamhet upphörde 1992, då förbundet tillsammans med
Kyrkans Ungdom bildade Svenska Kyrkans Unga den 1 januari 1993.
Med den negativa trend som finns idag skulle en uppdaterad och kulturellt relevant version
av scout- och idrottsverksamhet kunna vara ett sätt att vrida utvecklingen i en positivare
riktning. Scout- och idrottsverksamhet är naturligtvis viktigt för alla ungdomar, både killar
och tjejer. Scoutverksamheten ger också möjligheter att bibringa miljökunskap, betonar
vikten av att vårda skapelsen och ger möjlighet till integrering av nya svenskar på ett
naturligt sätt.
Uppsala den 26 juli 2020
Torbjörn Aronson (KR)

10

11

Kyrkomötet
Motion 2021:11
av Lars Arvidsson m.fl.
Konfirmationsåldern
Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ändra åldern för konfirmation i
Svenska kyrkan till året de unga fyller 14 år.

Motivering

Cirka 35 procent av ungdomar i 15-årsåldern som är kyrkotillhöriga blir konfir-merade.
Eftersom den som blir konfirmerad förmodas vara mer motiverad att stanna kvar som
medlem i Svenska kyrkan än den som inte är det, borde detta inge oro för kyrkans framtida
medlemsutveckling.
En anledning till att allt färre 15-åringar vill konfirmera sig kan ha många olika orsaker.
En faktor kan vara åldern hos dem när de bjuds in till konfirmandarbete. Det kommer för
sent för en del barn. Många tonåringar går igenom puberteten tidigare än förr och befinner
sig i ett annat skede i livet än när det är mest optimalt att engagera sig för något som
förknippas mer med familj och tradition än ett liv på väg mot vuxenlivet.
En sänkning av åldern för konfirmander skulle innebära att kyrkan kommer i kontakt med
barnen tidigare i livet och vid en tid då föräldrarna har ett större inflyt-ande och ansvar för
deras val och beslut.
Ett tidigareläggande av konfirmationen skulle minska den konflikt som kan uppstå när det
gäller hur mycket tid man vill lägga på fritidsaktiviteter när skolarbetet kräver allt mer för
varje år på högstadiet.
Ett tidigareläggande av konfirmandarbetet skulle förlänga tiden för uppföljande
verksamhet efter konfirmationen med ett helt år innan ungdomarna når gymnasie-åldern.
Många moment i konfirmandarbete såsom sång och musik, lägerverksamhet och
gruppaktiviteter passar väl så bra för åldern 13‒14 år som åldern 14‒15 år.

Hässleholm den 8 juni 2021
Lars Arvidsson (FiSK)
Caroline Åkerhielm (FiSK)
Leif Nordenstorm (FiSK)

Olov Lindquist (FiSK)
Bengt Olsson (FiSK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:14
av Kjell O Lejon m.fl.

Material i apologetik
Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att ett material i apologetik
framställs för bruk i kyrkans konfirmandundervisning och annat ungdomsarbete.

Motivering

Under ett par decennier har den kristna tron utsatts för kritik från inte minst nyateistiskt
håll, inte minst via Richard Dawkins (se till exempel The God Delusion, sv. övers.:
Illusionen om Gud, nyutgåva så sent som i april 2021), Sam Harris och Christopher
Hitchens böcker och retorik. Den kristna tron, jämte annan religiositet/ religiös tro,
målas ut som intellektuellt undermålig, som etiskt oförsvarbar, osv. Denna hållning har
exempelvis förstärkts av den svenske men i USA verksamme professorn i
litteraturvetenskap Martin Hägglund, som publicerat kristendomskritisk litteratur, senast
i form av This life, översatt till svenska med titeln Vårt enda liv (2020), där
kristendomskritiken varvas med kritik av kapitalism. Den nyateistiska kritiken av
kristen tro har fått stort genomslag i Sverige, även i svensk skolundervisning ‒ se till
exempel resultaten i Karin Kittelman Flensners doktorsavhandling Religious education
in contemporary pluralistic Sweden (2015).
Det finns emellertid en rad kristna intellektuella som bemött den nyateistiska kritiken på
ett föredömligt sätt. Exempel på dessa är teologiprofessorn Alister McGrath (med
bakgrund som ”molecular biophysicist”), Oxford University, som bland annat skrivit
The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine (2010)
tillsammans med Joanna Collicutt McGrath, som haft en specialisering mot klinisk
neuropsykologi, och matematikprofessorn John Lennox, Oxford University. Även
professor Francis Collins, f.d. huvudledare för ”the Human Genome Project” och
författare till The Language of God kan nämnas i samman-hanget, jämte många andra.
På svensk mark finns bland annat Mats Selander, Ray Baker och Stefan Gustafsson
med flera, som bland annat verkar inom Apologia (https://apologia.se/) och som bemött
nyateistisk kritik. Den typ av försvar av och argumentation för kristen tro når dock idag
sällan, om någonsin, de flesta svenska ungdomarna. Men det är av största vikt att
Svenska kyrkan kan hjälpa ungdomar att bemöta den kritik av den kristna tron som de
ofta möter, i skola och på fritiden, och som är inspirerad av nyateistiska eller andra
liknande föreställningar; vidare att det finns högst rationella argument för en kristen tro.
Svenska kyrkan, som i konfirmand-undervisning och i andra sammanhang möter många
ungdomar, bör ge apologetiska/ intellektuella verktyg för att kunna försvara den kristna
tron mot fördomar och illvillig nyateistisk argumentation. Kyrkan är satt att förmedla
tron till kommande genera-tioner. Då måste vi bistå dessa med en kader av goda
argument som stärker dem i tron
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i de religionskritiska sammanhang de flesta befinner sig i. Vår kallelse är inte endast att älska
Herren vår Gud av hela vårt hjärta och av hela vår själ, utan även av hela vårt förstånd (jfr.
Matt. 22:37).
Kyrkan behöver alltså förmedla kunskap i det som traditionellt kallas apologetik, det vill
säga i den verksamhet i vilken man argumenterar och ger goda skäl för eller försvarar något,
i detta fall den kristna tron, jfr. grek ”apologia”, ἀπολογία, med betydelsen ”försvarstal”.
Nämnas kan att apologia förekommer 8 gånger i 8 verser i Nya testamentet. Paulus brukar
det i sitt historiska tal till Festus (Apg. 26:2), så också i sitt försvar för den kristna tron i Fil.
1:7, 16. Petrus skriver i sitt första brev: ”Var ständigt beredda att svara var och en som ber er
förklara det hopp ni har” (1 Petr. 3:15). Petri uppmaning gäller inte enbart yngre kristna
människor, utan alla kristna.
I denna motion betonas dock att Svenska kyrkan framställer ett material, t.ex. i häftes- och/
eller bokform och/eller via poddar och liknande, som på bästa tänkbara sätt understödjer
kristna ungdomar och de ungdomar som vill närma sig den kristna tron, men även hjälpa de
ungdomar som påverkats av nyateistisk propaganda att se på de intellektuellt redbara
argument som faktiskt finns för en gudstro och mer specifikt för den klassiskt kristna tron.

Linköping den 21 juni 2021
Leif Nordlander (FK)

Kjell O Lejon (FK)
Berth Löndahl (FK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:15
av Kjell O Lejon och Berth Löndahl
Medlemskapet i ACT Alliance
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att
1. snarast möjligt avsluta programmet Interreligiös praktik för fred ‒ en värld av
grannar,
2. i lämpliga former påbörja en avveckling av medlemskapet i ACT Alliance.

Motivering
Genom att Svenska kyrkan lade ner organisationerna Svenska kyrkans mission och
Lutherhjälpen och har ersatt dessa organisationers tidigare arbete med medlemskap och
arbete i ACT Alliance ram har Svenska kyrkan godtagit den senare organisationens
inriktning att inte verka för ”proselytism”, det vill säga att i kyrkans arbete inte aktivt
verka för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus som världens frälsare om de
bekänner sig till annan trosinriktning eller livsåskådning. Man accepterar därmed att
Jesu missionsbefallning inte ska tillämpas i kyrkans arbete inom ACT:s ramar. Medlemskapet rimmar också illa med kyrkoordningens andra avdelning, där det beskrivs att
Svenska kyrkans församlingars arbete har syftet ”att människor ska komma till tro på
Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas
och skapelsen återupprättas.” Detta syfte bör ju rimligen även gälla det arbete som sker
via den organisation som idag framträder på Svenska kyrkans nationella nivå. Vidare
beskrivs i kyrkoordningens Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisklutherskt trossamfund, att kyrkan ”bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den
heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.
Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet
leder människan till gemenskap med Gud.” Samtidigt som denna bekännelse till Jesus
Kristus inte kan ljuda, eftersom den, tillsammans med Jesu missionsbefallning, både
implicit och explicit kallar andra människor till efterföljelse och kristen tro, samverkar
Svenska kyrkan i En värld av grannar direkt eller indirekt med Islamic Relief
Worldwide (vars anställda ska bedriva muslimsk missionsverksamhet och är en
organisation med extremt antisemitisk hållning. Statsbidrag till organisationen har
stoppats i såväl Tyskland, Frankrike och Nederländerna, men prioriteras av Sida(!)),
Muslim Aid och The Muslim Cultural Heritage Center, den senare liktydlig med AlManaarmoskén i London, som är en av de mest radikala moskéer i England och varifrån
flera IS-terrorister rekryterades. Muslim Aid och Muslim Relief har åtminstone
personella kopplingar till Muslimska brödraskapet. Så har för övrigt även Ibn Rushd,
som avknoppats från Sensus, i vilken Svenska kyrkan är en huvudman. Sensus har även
verkat som mentorförbund till Ibn Rushd, som i sin tur har personalunioner med
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företrädare för den numera nerlagda Sveriges unga muslimer, som på grund av att man
inte uppfyllde demokratiska kriterier av Kammarrätten fråntogs rätten till statsbidrag
och tilldömdes ett skadestånd på miljonbelopp. Vidare samverkade de med Muslimska
familjeveckan, som under tio års tid regelbundet bjöd in företrädare för Muslimska
brödraskapet. Personella och ideologiska kopplingar finns även till Islamiska förbundet,
som genom personalunioner med medlemmar som ingår i radikala muslimska miljöer,
som arbetar för en islamisering av Europa.
Svenska kyrkan vill skapa dialog och förutsättningar för fred, vilket naturligtvis är
eftersträvansvärt. Men de samverkansparter som finns med i sammanhangen har
kopplingar till personer som i ord och handling samtidigt inte verkar för fred eller
fulla demokratiska rättigheter. Bättre för en religionsdialog synes vara att genomgående tydligt markera Svenska kyrkans identitet, utifrån dess bekännelse till Jesus
Kristus som världens frälsare, samt att deklarera en vilja att fortsätta en dialog, men
med förutsättningar som ”öppna kort” och ”på lika villkor” klargjorda, än att föra en
dialog med partners som har ”dubbel bokföring” både när det gäller fredsfrågan,
demokratifrågan och önskad islamisering av Europa.
Det bör alltså noteras att det som inte inbegrips i denna motions intention är att
avsluta religionsdialogen med andra religionsföreträdare. Vidare: motionärerna är inte
heller emot, utan varma förespråkare av olika typer av diakonal hjälp eller akut hjälp
till utsatta människor ‒ oavsett dessa människors livsåskådning, det vill säga
internationellt arbete som ofta förekom i den tidigare Lutherhjälpens verksamhet.
Det som avses är att Svenska kyrkan:
− dels bör sluta samverka eller teologiskt anpassa sig till islam, som anser att tron på
en treenig Gud (jfr kyrkoordningens inledning, samt kyrkoordningens 1 kap, 1§) är
en hädelse, som avvisar tanken på den genuint bibliska och evangelisk-lutherska
bekännelsen att vi genom tron på Jesus Kristus är frälsta av nåd, och dessutom avvisar
tanken på att Jesus Kristus dog och uppstod för vår skull, alltså tre fundament i klassisk
kristen tro. I dessa och vad avser många fler teologiska grundsatser skiljer sig Svenska
kyrkans tro från muslimsk tro deklarerad av Muhammed och genom Koranen. Det är
därför också teologiskt grundlöst att försöka sammanlänka judeo-kristen och muslimsk profettradition, som givits exempel på. Detta senare är inte religionsdialog,
som fortsatt bör utövas, utan till synes ett försök till anpassning till en synkretistisk
hållning, främmande för det som redovisas i Svenska kyrkans bekännelseskrifter,
− dels inte bör vara medlem i en organisation som förhindrar att dess grundläggande
syfte medvetet hindras genom ett förbud att i klassisk och apostolisk mening missionera för att människor ska nås av evangeliet om att Jesus Kristus är världens frälsare.
Medlemskap i ACT Alliance, som förhindrar traditionell missionsverksamhet med ett
fokus på Kristusbekännelse och Kristusefterföljelse, och parallell samverkan med
företrädare som aktivt förespråkar islamisering av Europa (även sedan 2011 genom
avlöning av imam vars uppgift, enligt imamens egen utsago, är att sprida muslimsk
tro [Fryshusetfallet]) står helt enkelt i motsats till Svenska kyrkans mest grundläggande uppgift om att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Vi påminns till slut
dessutom om det som tydliggörs i kyrkoordningen, nämligen att den kristna kyrkans
”grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till
uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan
delar kristen tro och kristet liv. Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro,
bekännelse och lära innebär.”
Linköping den 21 juni 2021
Kjell O Lejon (FK)

Berth Löndahl (FK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:17
av Lars Arvidsson m.fl.

Fritidsledarutbildning
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att
1. ta fram en studieplan för utbildning av fritidsledare för tjänst i Svenska kyrkans
verksamhet bland barn och ungdomar,
2. utreda på vilka platser utbildningen kan genomföras,
3. ge kyrkostyrelsen i uppdrag att påbörja en pilotutbildning av kyrkliga fritidsledare
på minst en folkhögskola.

Motivering
För att bedriva en framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet i församlingen behövs
engagerade och duktiga medarbetare. I församlingarna anställs bl.a. församlingspedagoger, präster, fritidsledare och kyrkomusiker som har hela eller delar av sin
arbetstid förlagd till församlingens pedagogiska verksamhet bland barn och ungdomar. För de flesta professionerna finns kyrkliga utbildningar med fastställda
utbildningsplaner från Svenska kyrkan men inte för fritidsledare.
Fritidsledare har länge fyllt en viktig roll i församlingarnas verksamhet.
− Utbildning som fritidsledare och en tillsvidareanställning i församling inom barn
och ungdomsverksamhet anges som en möjlig väg mot att skaffa sig behörighet
att studera till församlingspedagog.
− Många församlingar har idag inrättade tjänster som fritidsledare för sin verksamhet för barn och ungdomar.
− För många har en första anställning som fritidsledare varit vägen in i ett helt yrkesliv i kyrkan som församlingspedagog, diakon eller präst.
− Unga fritidsledare i församlingens arbetslag bidrar till att hela arbetslaget får nya
perspektiv.
Många ungdomar har sin första djupare kontakt med kyrkan när de blir konfirmander.
Om de sedan fortsätter i en ungdomsgrupp i kyrkan kommer för många med tiden en
längtan att få jobba i kyrkan. Men steget att först gå en lång akademisk utbildning för
att först efter det söka sig tillbaka till kyrkan kan bli för stort för många.
En kortare och mer praktiskt och kyrkligt profilerad utbildning som direkt leder
till anställning i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet kan vara lockande för många
som har en längtan att få arbete i kyrkan. Den skulle både fungera som en bra grund
för kommande fritidsledare samtidigt som den skulle vara ett sätt att rekrytera fler
unga människor att söka sig till ett yrkesliv inom kyrkan.

Hässleholm den 24 juni 2021
Lars Arvidsson (FiSK)
Bengt Olsson (FiSK)

Leif Nordenstorm (FiSK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:19
av Karin Janfalk m.fl.

Ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att
1. se till att det årligen garanteras ett fortsatt ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu i dess
nuvarande form,
2. utreda förutsättningarna att knyta Ungresurs.nu till nationell nivå med fortsatt
regional placering.

Motivering
Under tre år har kyrkostyrelsen tillsatt ekonomiskt stöd till Ungresurs.nu – ett praktikår i Svenska kyrkan (https://ungresurs.nu), verksamhetsåren 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021. För att hinna invänta nya beslut har Ungresurs.nu blivit garanterade stöd
också för hela verksamhetsåret 2021/2022.
När stödet sattes in 2018, efter beslut i kyrkomötet, så var det för att arbetet med
Ungresurs.nu skulle kunna förstärkas och utvecklas. Så har också skett och inför
verksamhetsåret 2021/2022 har Ungresurs.nu sett en markant skillnad i antal sökande
både vad gäller ungdomar och praktikplatser. Verksamhetsåret 2019/2020 var det 23
deltagare och 2020/2021 var det 33 ungdomar som påbörjade året.
Nu inför hösten 2021 inkom det 67 ansökningar från unga personer och 59 praktikplatser som anmält intresse. De unga som söker kommer från alla våra 13 stift och
praktikplatserna finns i 10 av våra 13 stift. Från och med hösten 2021 kommer utöver
Helsjöns folkhögskola (Göteborgs stift) även Älvsbyns folkhögskola (Luleå stift) att
vara kursplats för årets fyra kurstillfällen. Vi ser en stor vinst med att hålla ihop ett
nationellt praktikår och inte endast se på när olika regionala initiativ sjösätts. Genom
att församlingar i många olika stift kan erbjudas inom samma program blir det möjligt
för den unga människan att hitta ett nytt sammanhang utöver det invanda och redan
kända. Ett sammanhang som för den unga kan få vara en växtplats för tro och reflektion och där nya erfarenheter kan vinnas.
Ungresurs.nu är en av de viktiga baser som finns för rekrytering till kyrklig tjänst.
Inte endast till de fyra profilyrkena utan också för de unga som vill finnas i kyrkan
som vaktmästare, trädgårdsarbetare, med administrativa uppgifter och på andra sätt.
Med stor sannolikhet är det också så att de som genomgått ett praktikår inom
Ungresurs.nu kommer att finnas kvar som kyrkotillhöriga och gå in i uppgifter som
ideella och förtroendevalda.
Även för församlingen finns det flera vinster. Dels den direkta vinsten att ha ytterligare en arbetskraft och inspirationskälla i arbetslaget, dels på sikt att aktivt arbeta i
rekryteringsarbetet för Svenska kyrkan. Så vi har helt enkelt inte råd att dra undan
möjligheterna för Ungresurs.nu att fortsätta verka och utvecklas, för att lyfta ung-
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domar, stärka församlingen och Svenska kyrkan och vara en del av att synliggöra och
utbreda Guds rike.
Halmstad den 1 juli 2021
Karin Janfalk (ÖKA)

Lisa Gerenmark (ÖKA)

Håkan Widepalm (C)

Johannes Fransson (S)

Amanda Carlshamre (POSK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:24
av Julia Kronlid m.fl.
Samla erfarenheter av pandemin

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en nationell sammanställning av erfarenheter från omställningen av kyrkans verksamheter under
pandemin i landets stift och församlingar.
Motivering
Sedan våren 2020 har Svenska kyrkan genomgått en av de svåraste kriserna i vår
samtid. För att förhindra smittspridning i en svår pandemi har kyrkan fått ställa om
från fysiska möten till digitala, vilket har varit en svår tid för många att gå igenom.
Många av Svenska kyrkans äldre medlemmar har fått sätta sig i karantän och ensamheten har för många varit svår. Svenska kyrkan har på många håll i landet visat prov
på kreativitet och anpassning i en tid av kris och möjligheten att följa gudstjänster
på nätet har på sina håll gjort att gudstjänstdeltagandet ökat mångfaldigt i antal.
Kyrkan har runtom i landet också varit en viktig aktör i arbetet med att köra hem
mat och andra förnödenheter till äldre och ingått i så kallade frivilliga resursgrupper.
Många människor har under pandemin förlorat nära och kära och det har varit en
viktig upp-gift och också en utmaning för kyrkan att anordna
begravningsceremonier utifrån rådande restriktioner. Pandemin har också inneburit
att riskerna för psykisk ohälsa har ökat vilket gjort det extra viktigt för kyrkan att
finnas till hands för människor i behov av stöd.
Restriktionerna under pandemin har varit allt annat än träffsäkra och drabbat
kyrkorummen mycket hårdare än till exempel handeln, caféer och gym. De miljöer
som är bland de mest ansvarstagande och har en särskilt viktig själavårdande roll för
många människor i tider av kris, har också bommats igen allra hårdast, trots att
avstånd och utrymme sällan varit ett hinder. Frågor om det var nödvändigt, om det
kunde hanterats annorlunda och hur regeringen kommer att återgälda den andliga
skuld många anser finnas, är frågor som kommer att behöva besvaras framöver och
ligga till grund för en annan strategi nästa gång vi står inför en kris där just Svenska
kyrkans verksamhet kan vara bland de viktigaste.
Sverigedemokraterna anser det vara av stor vikt att Svenska kyrkan samlar
erfarenheter av verksamheten i landets församlingar under pandemin, från norr till
söder och öst till väst. Att förutse vidden och innebörden av en kommande pandemi
är näst intill omöjligt, men det finns ändå lärdomar att göra för att stå så väl rustade
som möjligt inför eventuella kommande kriser. Kriser kan vara såväl lokala och tillfälliga, som nationella eller internationella och långvariga.
En reflektion vi anser vara viktig att göra är vad vi kan lära av den ökade tillgängligheten och utåtriktade verksamheten genom en ökad digitalisering. Inget kan
ersätta
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det viktiga fysiska mötet, men det är viktigt att utvärdera vad som går att behålla som
komplement och hur vi kan stå rustade om det uppstår nya situationer som försvårar
att samla många personer fysiskt samt att möjligheten, tröskeln att ta sig till kyrkan
ibland kan vara svår för vissa grupper.
Ytterligare en viktig aspekt är hur snabbt kyrkan kan ställa om sin verksamhet till
att bli en relevant aktör under pandemier, eller andra kriser och upplåta kyrkorummet,
församlingshem eller andra fastigheter för samhällsviktig verksamhet och förstås
bidra med diakonal hjälpverksamhet av olika slag där annan verksamhet under en
period får stå tillbaka. I tider av kris kan också möjligheten att vända sig till en präst
eller diakon och söka andligt och själsligt stöd vara särskilt viktig för många och då
är det centralt att kyrkan finns där med beredskap för att möta det aktuella behovet.
Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna verka för att Svenska kyrkan
nationellt samlar erfarenheter och arbetssätt från pandemin hos församlingar och stift
och utvecklar en mer utarbetad krisberedskap och kunskapsbank för att vara en
relevant kyrka i samhället och en trygg fyrbåk dit människor kan söka sig för såväl
andlig och själslig styrka som praktiskt stöd i alla tider av kristillstånd.
Stockholm den 7 juli 2021
Julia Kronlid (SD)

Aron Emilsson (SD)

Daniel Engström (SD)

Alexander Christiansson (SD)
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Kyrkomötet
Motion 2021:28
av Anna Karin Hammar

Bygga församling

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att låta dokumentera, analysera och
förmedla erfarenheter av att ”bygga församling” och av dynamisk, öppen, evangelisk
och inkluderande församlingsväxt i Svenska kyrkan.

Motivering
Vissa församlingar får verkligen till det! Levande gudstjänster, människor i alla åldrar,
kyrkan som en plats där man känner sig hemma, sedd, förstådd, bejakad och sänd i
världen att ta del i arbetet för Guds rike.
Alla behöver inte begå samma misstag. Vi kan visst lära av varandra. Om vi är
ödmjuka och har kyrkans och världens bästa för ögonen. Kanske lite humor som gör
att vi kan ha viss barmhärtighet med oss själva.
Tiden är mogen för Svenska kyrkan att seriöst och nyfiket utforska vad det är som
leder till levande församlingar och ett dynamiskt, inkluderande, evangeliskt och öppet
församlingsliv samt att göra det möjligt att lära av varandras erfarenheter.
Öregrund den 14 juli 2021
Anna Karin Hammar (S)
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Kyrkomötet
Motion 2021:51
av Elisabeth Sandlund m.fl.

Nätverk för mission
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till ett nätverk för
anställda och frivilliga i kyrkan som arbetar med evangelisation bland muslimer i syfte
att inventera och sammanställa erfarenheter i en resursbank.

Motivering
Svenska kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att komma till tro på Jesus
Kristus. I vår tid går okunnighet om vad det innebär hand i hand med stor nyfikenhet.
Det gäller inte minst personer som kommit till Sverige från andra länder och med
annan religiös bakgrund.
Runt om i Sverige möter anställda och frivilliga i församlingarna människor som
definierar sig som muslimer. Vissa är varmt troende och utövande, andra det som kan
kallas ”kulturmuslimer”. Dialogen mellan kyrkan och islams företrädare är viktig och
måste föras i kärleksfull och uppriktig anda. Men det förtar inte det faktum att
muslimer bosatta i Sverige samtidigt utgör ett missionsfält. Intresset för vad kristen
tro innebär är stort, inte minst bland sådana som flytt från samhällen där de upplevt
förtryck från religiösa makthavare.
Att presentera kristen tro för en muslim ställer speciella krav på en kombination
av lyhördhet och tydlighet. Inte minst viktigt är det att ha klart för sig vad som förenar
de abrahamitiska religionerna – men också vad som skiljer dem åt. Fler måste få
uppleva den unika glädje och nåd som erbjuds genom Kristi och den helige Andes
verk och som konvertiter vittnar om.
På många håll har erfarenheter, goda och mindre goda, gjorts de senaste åren. Det
är dags att skapa former för ett kunskapsutbyte som kan inspirera och vägleda och att
bygga upp en lättillgänglig resursbank så att hjulet inte behöver uppfinnas gång på
gång. Ett första steg är att starta ett nätverk för intresserade anställda och frivilliga.
Bromma den 31 juli 2021
Elisabeth Sandlund (FK)

Leif Nordlander (FK)

Berth Löndahl (FK)

Erik Johansson (FK)

Kjell O Lejon (FK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:55
av Sofija Pedersen Videke m.fl.
Nationell dopkampanj

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att samordna en nationell dopkampanj.

Motivering

Dopet är det av kyrkans två sakrament som bara genomförs en gång i livet. I vår
tradition har det ofta skett tidigt i livet. Nu behöver vi som kyrka ta ett krafttag för
att visa att dopet kan ske när som helst i livet, t.ex. genom att visa alternativa bilder
och bjuda in den breda allmänheten till dop.
Under pandemin med dess restriktioner ställdes många dop in. Vi riskerar att ha
stora delar av årskullarna födda 2020 och 2021 som inte blir döpta, men även de
många konfirmand- och vuxendop som vi har årligen blev färre under pandemiåren.
Många församlingar har gjort ett fantastiskt arbete med att påminna om att dopet
kan ske när som helst i livet. Flera har sytt dopklänningar i olika storlekar för att ha
dop-dräkter till dopkandidater i olika åldrar. Nu behöver vi göra en gemensam
satsning på dopet! En satsning som inte bara utgår från att alla dopkandidater är
spädbarn, så att dop kan kännas aktuellt genom hela livet.
I kyrkostyrelsens skrivelse 2021:1 påminns om vikten av att sådant som bäst görs på
ett ställe i organisationen ska prioriteras på den nationella nivån, även om stöd kring
den grundläggande uppgiften huvudsakligen ska hanteras av stiften (s. 7).
En dopkampanj i Sverige skulle bäst hanteras av kommunikationsavdelningen på
nationell nivå, så att vi som rikstäckande kyrka kan förmedla samma budskap,
oavsett församlingarnas storlek eller budget, och med fördel synas över hela landet.
Vi vet att ett gemensamt budskap når ut bättre än tretton olika. Genom en
samordnande insats kan material för församlingar och stift användas gemensamt,
goda exempel tas tillvara och kyrkan talar enhälligt om en så central fråga som
dopet.

Rydebäck den 1 augusti 2021
Sofija Pedersen Videke (S)

Linda Isberg (POSK)

Linda Sjöö (ViSK)

Anders Roos (POSK)

Sofia Rosenquist (POSK)

Mattias Rosenquist (POSK)
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Kyrkomötet
Motion 2021:59
av Lisa Gerenmark och Ida Netzel

Klimatkonsekvensanalys
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en modell för klimatkonsekvensanalys.

Motivering
I Sveriges kristna råds skrift Värna den jord som Gud älskar från 2013 står det:
Att vara Guds avbild är att vara förvaltare av skapelsen. Förvaltaren äger
inte jorden, ty den och dess fullhet är Herrens (Psaltaren 24:1). Men
relationen mellan ägaren och förvaltaren är en öm kärleksgemenskap, där
förvaltaren får ett oändligt förtroende och ansvar av Gud för alla
skapelsens olika delar. Förvaltaren har sin särställning i skapelsen genom
sitt stora ansvar för resten.
Kyrkostyrelsen har visat sin vilja att ta sitt ansvar, exempelvis genom att den har
antagit Färdplan för klimatet som bl.a. anger att Svenska kyrkan ska vara
klimatneutral senast 2030. Färdplan för klimatet innehåller visserligen flera olika
etappmål för att konkretisera vilken väg vi ska gå, men samtidigt kämpar Svenska
kyrkan med effekter av pandemin och minskad ekonomi som kräver många olika typer
av beslut för att fortsätta vara en relevant kyrka för människor i varje bygd.
Inspirerade av Svenska Kyrkans Ungas beslut på Riksårsmötet 2020 vill vi ta fram
en metod för hur församlingar, stift och nationell nivå kan arbeta med klimatkonsekvensanalys i alla beslut som fattas. Vi tror att risken annars är stor att klimatet
blir en fråga vid sidan om, inte något som genomsyrar allt vi gör och är som kyrka.
Kyrkomötet beslutade 2012 att samtliga beslut som fattas i Svenska kyrkan ska
föregås av en barnkonsekvensanalys. Trots att det nu gått nio år finns det fortfarande
mycket att önska gällande arbetet med barnkonsekvensanalysen i Svenska kyrkan. Vi
tror därför inte att ytterligare krav på analyser är rätt väg att gå, istället vill vi se
klimatkonsekvensanalys som en möjlighet och som en del av barnkonsekvensanalysen då barnen är de som kommer drabbas hårdast av de beslut vi fattar idag.
Barn och unga har de senaste åren uttryckt ett stort engagemang och samtidigt en
stor oro för klimatet. Enligt Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport som presenterades i våras har en av fem tolvåringar ofta eller väldigt ofta klimatångest. I FN:s
barnkonvention, som också är svensk lag, uttrycks att man ska utgå från barnens bästa
och barnens rätt till inflytande. Därför bör vi i Svenska kyrkan, när vi gör en barnkonsekvensanalys, även undersöka klimatkonsekvenserna.
Falköping den 2 augusti 2021
Lisa Gerenmark (ÖKA)

Ida Netzel (ÖKA)
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Kyrkomötet
Motion 2021:67
av Karin Janfalk m.fl.

Könsidentitet och könsuttryck
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett officiellt teologiskt
ställningstagande gällande könsidentitet och könsuttryck.

Motivering
Sedan 2018 är processverktyget Regnbågsnyckeln tillgängligt för alla församlingar
och pastorat i Svenska kyrkan. Syftet med detta processverktyg är att få till stånd en
reflektion som kan leda till att församlingen blir ett mer öppet och inkluderande
sammanhang för HBTQ-personer och andra.
Homosexualitet har bearbetats teologiskt under lång tid i Svenska kyrkan och 2009
öppnades Svenska kyrkans vigselgudstjänst också för samkönade par. Även om
kyrklig vigsel av samkönade par fortfarande inte är en självklarhet för alla och behov
av fortsatt reflektion och utbildning finns, har vi kommit ganska långt i detta arbete.
Vi har inte kommit lika långt när det gäller könsidentitet, könsuttryck och transpersoner.
Av Svenska kyrkans intranät framgår att det inte gjorts några officiella teologiska
ställningstaganden gällande transfrågor (Svenska kyrkan 2019, Teologi,
https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetens/teologi [2021-0728]). På Svenska kyrkans officiella hemsida finns artikeln ”Hbtq och Svenska kyrkan”
(Svenska kyrkan 2020, https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/hbtq [2021-07-28]),
vilken nästan uteslutande handlar om homosexualitet och samkönade relationer. Vad
gäller transpersoner konstateras det att vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla
människor utifrån könsidentitet. Gott så, men vi kan inte stanna där.
Ett första viktigt steg togs i november 2019 när Svenska kyrkan bjöd in till sin
första transhearing. Denna var i första hand en intern dag för att lyssna, få ny kunskap
och öka sin kompetens. Nu är det dags att ta vara på det som transhearingen gav och
formulera ett teologiskt ställningstagande. Ett sådant skulle kunna utgöra ett stöd för
transpersoner, anhöriga och församlingar i den personliga tron, skapandet av en öppen
gemenskap och uppdraget att vara en profetisk röst.
Att ta transpersoners erfarenheter, liv och identitet på allvar och teologiskt
bearbeta de frågor som väcks är ett sätt att göra upp med den diskriminering och det
osynliggörande som transpersoner har utsatts för, få stopp på det som ännu sker och
möjliggöra en annan framtid. De processer som sker lokalt med hjälp av Regnbågsnyckeln är avgörande i det arbetet och behöver kompletteras från nationell nivå. Vi
vill därför se ett teologiskt ställningstagande gällande könsidentitet och könsuttryck,
ett teologiskt ställningstagande som vi alla får omfamnas av, ta spjärn emot, utmanas
och framför allt upprättas av.
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Halmstad den 3 augusti 2021
Karin Janfalk (ÖKA)

Elise Solberg (ÖKA)

Jenny Nilsson (ÖKA)
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Kyrkomötet
Motion 2021:71
av Hans-Olof Andrén m.fl.
Reformerade indirekta val

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet
med förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär reformerade indirekta val
av kyrkomöte och stiftsfullmäktige, varvid särskilt effekterna på proportionalitet och
ekonomi ska belysas.
Motivering
I kyrkostyrelsens skrivelse 2021:3 Redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden framläggs promemorian Direkta eller indirekta val – en konsekvensanalys
som gjorts på uppdrag av 2017 års kyrkomöte. Analysen konstaterar att såväl direkta
val som indirekta val är att betrakta som demokratiska val och låter sig förenas med
det som i bekännelse och kyrkoordning framställs som Svenska kyrkans syn på sig
själv.
Direkta val är vanliga vid val av samhällets regionala och nationella beslutande
församlingar, såväl i Sverige som utomlands. Däremot är val i allmänhet indirekta i
civilsamhällets organisationer såsom allmännyttiga organisationer, trossamfund,
fackliga organisationer och politiska partier. Här väljer ofta lokalavdelningar representanter till regionala församlingar, som i sin tur väljer ledamöter i ett nationellt
fullmäktige/kyrkomöte/landsmöte/partikongress. Det är alltså i första hand lokalavdelningen, inte den enskilda medlemmen, som representeras i de beslutande församlingarna på regional och nationell nivå. Indirekta val fanns i Svenska kyrkan
fram till år 2000. Stiftsfullmäktige och kyrkomöte valdes då av församlingar
respektive pastorat genom elektorer. Indirekta val till motsvarigheten till vårt
stiftsfullmäktige och kyrkomöte (t.ex. stiftssynod och generalsynod) är regel i
nästan alla kyrko-samfund i världen, säkerligen för att denna ordning bäst motsvarar
samfundens syn på relationen mellan församling, stift och nationell nivå
(kyrkoprovins).
Vi menar att i en episkopal kyrka relaterar stiftsfullmäktige och kyrkomöte i
första hand till församlingarna och därför också bör väljas av lokal nivå (pastorat
och själv-ständiga församlingar). Att församlingarna väljer stiftsfullmäktige bidrar
också till stiftsammanhållningen och markerar församlingens centrala betydelse i
kyrkan. På samma sätt markerar församlingens val av kyrkomöte att nationell nivå
inte har ett självständigt mandat utan är till för församlingarnas gemensamma
angelägenheter, såsom kyrkans böcker och regelsystem, ekonomisk utjämning och
administrativ sam-verkan, kyrkliga utbildningar, företrädarskap samt gemensam
internationell diakoni och mission och utlandskyrka. Idag finns en kritik mot
upplevda centraliserings-strävanden hos nationell nivå. Ett indirekt val markerar att
nationell nivå inte har ett

40

självständigt mandat från kyrkomedlemmarna utan får sitt mandat från församlingarna, och bidrar på så sätt också till sammanhållningen inom kyrkan.
Förutom att bättre spegla vår kyrkosyn finns det flera fördelar med ett indirekt val till
stiftsfullmäktige och kyrkomöte. I dagens situation kan den ekonomiska aspekten inte
förbigås. Kostnaden för kyrkans demokratiska organisation kan inte gärna vara
opåverkad när kyrkan på alla nivåer i övrigt har besparingskrav. I längden är det
omöjligt att inför väljarna försvara mycket höga kostnader för ett valsystem som inte
är nödvändigt, utan tvärtom mycket ovanligt ur både nationell och internationell synvinkel.
Med bara en tredjedel så många valsedlar och valkuvert att trycka och röster att räkna
blir det en betydande besparing i kostnader och arbetstid både lokalt och hos stiften.
En annan fördel är att möjligheten bortfaller för nya grupper utan kyrklig för-ankring
att utnyttja kyrkovalet för sina egna syften. Dagens direkta val utan spärr, med
utjämningsmandat och med relativt lågt valdeltagande gör ju ett sådant deltagande
ganska enkelt. Ett indirekt val gör det mycket svårare för nomineringsgrupper som
inte är verksamma på lokal nivå att bli representerade på högre nivåer.
Det tidigare systemet för indirekta val i Svenska kyrkan behöver dock reformeras.
Elektorsvalet gynnade små landsbygdsförsamlingar och pastorat på stadsförsamlingarnas bekostnad, och gjorde det också svårt för små nomineringsgrupper att bli representerade. Ett intressant alternativ, som konsekvensanalysen också nämner, är att låta
hela kyrkofullmäktige (i pastorat och självständiga församlingar) välja stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Detta ger en mycket god proportionalitet mot det totala röstetalet för en nomineringsgrupp i stiftet eller riket, även de mindre grupperna, genom att
varje röst viktas med ett viktningstal (kvoten mellan antalet röstberättigade och antalet
fullmäktigeledamöter i pastoratet/församlingen). Systemet med utjämnings-mandat
kan också bibehållas.
Vi menar därför att det nu är dags att utreda hur ett modernt indirekt val av stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska kunna se ut. Effekterna på proportionalitet (jämfört
med valresultatet i kyrkofullmäktigevalet) bör utredas och nödvändig reglering i
kyrkoordningen föreslås. De ekonomiska konsekvenserna bör också undersökas.
Kyrkostyrelsen bör få i uppdrag att genomföra en sådan utredning. Först när ett
konkret förslag finns utarbetat kan kyrkomötet ta ställning till om en övergång till
reformerade indirekta val ska göras.
Göteborg den 3 augusti 2021
Hans-Olof Andrén (POSK)

Marie Wojidkow (POSK)

Bengt Kjellgren (BA)

Suzanne Fredborg (BA)

Leif Nordlander (FK)

Berth Löndahl (FK)

Åsa Nyström, biskop

Eva Nordung Byström, biskop

Åke Bonnier, biskop
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Kyrkomötet
Motion 2021:96
av Terence Hongslo m.fl.
Direktiv för förvaltning av prästlönetillgångarna

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram nya direktiv för
förvalt-ning av prästlönetillgångarna så att mänskliga rättigheter och biologisk
mångfald alltid går före ekonomisk avkastning och avverkningsvolymer.

Motivering

Det är dags att stå upp för skogen. Den riktiga skogen som är hem för miljoner av
arter och som ger människan en mening i livet. Där spåren av barktäkter, eldstäder
och gamla lämningar vittnar om den symbios mellan naturen och människan som lett
oss hit.
Vi kan inte ha en skogspolitik där man förnekar livets självklara plats. Där staten
slutar inventera vilka höga naturvärden som finns för skogarnas växter och djur –
eller förslaget om att radera ut de redan inventerade nyckelbiotoperna från registren.
Det är fel. Vi kan inte avskärma oss som art från de övriga. För just naturens
mångfald är själva livsförutsättningen för människans existens. Vi kan därför inte i
ett modernt kunskapssamhälle avrusta kunskapen om vår natur och i förlängningen
oss själva.
Svenska kyrkan som skogsägare måste gå före och visa väg. Vi kan inte rycka på
axlarna och tondövt fortsätta skövla våra skogar samtidigt som urfolket samerna
säger att det dödar vår kultur. Där skogsmaskinerna inte bara utplånar den för renen
så viktiga laven utan också samiska kulturlandskap. Vi kan inte fortsätta bygga vår
generations välfärd på våra barns olycka. Svenska kyrkan bör ändra på direktiven så
att mänskliga rättigheter och biologisk mångfald alltid går före ekonomisk
avkastning och avverkningsvolymer. Det är inte farligt att stå upp för livet före
excelarkets sista rad. Den riktiga skogen som brukats varsamt i generationer är våra
förfäders kärlek till oss. Låt oss föra vidare den kärleken till våra barn.

Uppsala den 5 augusti 2021
Terence Hongslo (MPSK)

Marja Sandin-Wester (MPSK) Jan

Agneta Granström (MPSK)

Björkman (MPSK)
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