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Religionsdialog

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en handledning för
religionsdialog som tydliggör syftet med dialogen och som gör att Svenska kyrkan
vidhåller sin kristna tro och Svenska kyrkans kristna identitet.

Motivering
Under de senaste åren har Svenska kyrkan engagerat sig allt mer i vad man kallar för
interreligiös dialog. Att ha olika syn på sakfrågor eller existentiella frågor är naturligt
och att samtala kring dem är ett tecken på sundhet i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt
är det viktigt att vara tydlig i sitt budskap och trygg i sin kristna identitet när man
representerar kristen tro i allmänhet och Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i
synnerhet, i möten med andra religioner och dess religiösa företrädare. Idag är syftet
med den interreligiösa dialogen otydligt när den teologiska utgångspunkten rör sig runt
den som biskopskollegiet i Svenska kyrkan föreslår i skriften De kyrkliga handlingarna
i en mångreligiös kontext. Här tecknas en inte oproblematisk väg i en inkluderande
hållning som den rimliga för vår kyrka, det vill säga en hållning som är öppen för att
andra religiösa traditioner kan vara vägar till Gud, men som samtidigt slår vakt om den
kristna trons särart. Där föreslås även en hållning att andra religioner kan vara boningar
för den heliga Anden, även om det framhålls att det finns uttryck för religion som är
livsfientliga och förtryckande och att allt inte är lika gott, konstruktivt eller bra. Den
avvaktande attityden i förhållande till missionsbefallningen är ändå påtaglig.
Undersökningar visar att syftet med religionsdialog är otydligt för församlingarna
och mycket av det som församlingarna uppfattar som religionsdialog är spontana
möten med människor av annan trosuppfattning. Om varje möte med en person som
inte är troende dels uppfattas som ett religionsdialogmöte, dels utgår ifrån att denna
person redan har hittat sin väg till Gud och inte har behov av att möta Jesus så riskerar
Svenska kyrkan att tappa ett av sina grundläggande uppdrag nämligen missionsbefallningen – att gå ut och göra alla folk till lärjungar.
I organiserade möten där religionsdialog mellan religioner är syftet ska givetvis
utgångspunkten vara en ömsesidig respekt för varandras olikheter och inte en offensiv
påverkan, eller att Svenska kyrkan retirerar i sina värden och sin värdighet som
evangelisk-luthersk kyrka. Istället kan detta vara en möjlighet att finna gemensamma
lösningar på samhällsproblem, gemensamt stå upp emot religiöst våld, respektfulla
lösningar för konvertiter och så vidare. I det spontana mötet med människor med annan
trosuppfattning måste givetvis också en ömsesidig respekt vara grunden samtidigt som
tillfället att berätta om Jesu kärleksbudskap för den som är villig och mottaglig inte får
gå förlorat. Tron på Jesus som vägen, sanningen och livet och att genom nåd och inte
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gärningar kunna finna vägen till Gud är en gåva vi ska vara stolta över och dela med oss
av till andra. Den är alltför dyrbar för att stanna inom Svenska kyrkan.
Vi sverigedemokrater vänder oss därför emot utvecklingen inom Svenska kyrkan
att religionsdialog har börjat handla om att utveckla en tvetydig teologi som ansträngt
förenar alla religioner under samma Gud. Risken att samtalet blir ett sätt att försöka
finna konsensus i frågor där skillnaden mellan olika religioner är fundamentalt olika,
vilket i sin tur innebär att göra avkall på sin egen tro, är påtaglig. Vi menar att det
skulle stöpa om Svenska kyrkans tro och lära i grundvalarna på ett sätt som inte borde
vara förenligt med gällande kyrkoordning samt ske på bekostnad av den eviga kärnan
i den kristna tron på Jesus och kyrkans grundläggande uppgifter gudstjänst, mission,
diakoni och undervisning. Svenska kyrkan skulle också te sig ännu mer avvikande
från den världsvida kristenhetens gemensamma uppfattning om vad kristen tro
handlar om. Risken är påtaglig att Svenska kyrkan inte bara i Sverige, utan även
internationellt skulle framstå som allt mer vilsen.
Eftersom många församlingar upplever att syftet med religionsdialogen är otydligt
och vilka sammanhang som faktiskt är ett forum för religionsdialog och vilka som
snarare är ett forum för evangelisation och mission anser vi att det behöver tas fram
ett underlag som kan ge vägledning i detta.
I ett sådant underlag anser vi det vara viktigt att det framgår att religionsdialogen
inte ska innebära att Svenska kyrkan gör avkall på sin egen kristna identitet och kristna
tro och tonar ner Jesus som frälsare för att anpassa sig till andra religioner. Det är
också viktigt att det framgår att religionsdialog i första hand ska föras i forum där
syftet är att finna gemensamma lösningar på samhällsproblem eller hantera frågor som
rör våra olika kyrkor och samfund men att varje möte med en person som inte har en
kristen tro inte kan falla in under begreppet religionsdialog.
Det är också viktigt att ett sådant underlag framhåller att Svenska kyrkan inte ska
inta en undfallande roll till religiös extremism inom andra religioner och ännu värre
riskera understödja densamma. Religiös extremism kan medverka till förtryck och
lidande för människor och det är något Svenska kyrkan som är grundad på Jesu
kärleksbudskap ska motverka och inte understödja. Tyvärr har vi dock sett hur
Svenska kyrkan varit med och stöttat organisationer som Islamic Relief som har
koppling till muslimska brödraskapet som i sin tur förtryckt och förföljt kristna i flera
länder och bidrar till religiös extremism i utsatta förorter i Sverige. Vi har också sett
exempel på att Svenska kyrkan varit med och uppmuntrat böneutrop utan att ha i åtanke
att kristna som flytt från islamistiskt förtryck upplever böneutrop som en påminnelse av
förtrycket de fått uppleva. Självklart ska Svenska kyrkan stå upp för religionsfrihet och
möjligheter för andra att utöva sin religion, men det finns en skillnad emellan att
acceptera det och att ge sitt stöd till mer radikala uttryck som böneutrop med dess
budskap om att en hel stad eller ett geografiskt område tillhör islam.
Att vid behov finna gemensamma lösningar på samhällsproblem samt möta
människor med olika bakgrund och religion med ömsesidig respekt är givetvis något
självklart, men vi anser att Svenska kyrkan har gått alltför långt i dessa sammanhang,
vilket orsakat att man gjort avkall på kyrkans egen tro, bekännelse och lära. Den här
utvecklingen måste stävjas och religionsdialogen återställas till ordets rätta bemärkelse. Om inte det sker, riskerar Svenska kyrkan att ytterligare förlora medlemmar som
inte känner sig hemma i utvecklingen bort från den kristna tron.
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