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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 dopdräkter 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.
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