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Kyrklig kulturkanon

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inom ramen för en nationell
satsning för att uppmärksamma våra kyrkliga traditioner ta fram ett pedagogiskt
material i form av en kyrklig kulturkanon.

Motivering
Det kristna kulturarvet har tjänat Sverige väl och är djupt rotat i vår kultur, våra
traditioner och sedvänjor och vår kristna värdegrund ligger till grund för vår
lagstiftning. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Få andra idéer och
institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som
kristendomen och den svenska kyrkan. Det svenska språket, konsten, litteraturen och
filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen och musiken med fler markörer är alla
exempel på uttryck som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv. De kristna
traditionerna är fortfarande en självklarhet för de flesta även icke troende och verkar
som en sammanhållande kraft i vårt samhälle då familjer samlas tillsammans för att
fira såväl jul, påsk och pingst. Att känna till och förstå det svenska kristna och i högsta
grad levande arvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia och kultur.
Idag råder dock tyvärr en ängslighet till och med inom Svenska kyrkan i att tydligt
ge uttryck för och värna det kristna arvet i rädsla för att kränka människor med annan
trosuppfattning. Att värna ett långvarigt arv och fundamental del av vårt kollektiva
minne och nationella identitet och låta människor bli en del av den förståelsen och
gemenskapen menar vi dock är motsatsen till att kränka och fullt förenligt med
religionsfrihetens grundprincip om å ena sidan rätten att utöva religion och å andra
sidan rätten att avstå från religion. Varje människas personliga trosuppfattning måste
få respekteras, men utan en sammanhållande gemenskap som är historiskt och
kulturellt förankrad riskerar samhället att falla isär och det ser vi flera tecken på i
dagens Sverige.
Idag har dock många barn och ungdomar som växer upp, oaktat svensk eller
utländsk bakgrund, en bristande kontakt med kyrkan och bristande kunskap om djupet
i vårt kristna kulturarv och innebörden av våra kristna traditioner, helger och högtider.
På vissa håll i landet pågår satsningar för att nå ut till skolor och berätta om innebörden
i våra högtider men vi anser att mer måste göras innan kunskapen om vårt kristna
kulturarv och innebörden av våra djupt förankrade traditioner går förlorade för
kommande generationer. Svenska kyrkan bör därför göra en särskild nationell satsning för att uppmärksamma våra kyrkliga traditioner. Samt inom ramen för detta,
sammanställa och ta fram ett pedagogiskt material i form av en kyrklig kulturkanon
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för att förmedla kunskap om våra kyrkliga helgdagar, traditioner och kulturarv och
marknadsföra detta både i sociala medier, i församlingar och i samverkan med skolor.
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