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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) 
 
Agneta Granström (MPSK) Jan Björkman (MPSK) 
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