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Svenska kyrkans val av samarbetspartner inom
religionsdialogen

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2016:50, Svenska kyrkans val av samarbetspartner inom religionsdialogen. Utskottet menar att denna fråga behandlades och
avslogs redan under kyrkomötet 2015 med motiveringen att majoriteten av dialoger
med islam som Svenska kyrkan deltar i sker på lokal och regional nivå där även
eventuell utvärdering bör ske. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motion
2016:50.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:50.

Motionens förslag
Motion 2016:50 av Johanna Andersson, Svenska kyrkans val av
samarbetspartner inom religionsdialogen
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning som
granskar och utvärderar Svenska kyrkans religionsdialogprojekt med islam, med
särskilt avseende på vilka muslimska grupper som har fått representera islam.

Bakgrund
Vid 2014 års kyrkomöte behandlades motion 2014:109 om lokala dialogcentra.
Ekumenikutskottet behandlade motionen i betänkande Eu 2014:5. Utskottet föreslog kyrkomötet att med anledning av motionen uppdra åt kyrkostyrelsen att genomföra en kartläggning av det interreligiösa och interkulturella sammanhang där
Svenska kyrkan finns med.
Utskottet anger följande motiv för sitt förslag:
Utskottet ställer sig positiv till motionens grundhållning om vikten av
religionsdialog på lokal och regional nivå. Redan idag finns interreligiösa och interkulturella råd och interreligiösa initiativ på en mängd
platser i Sverige. Utskottet uttrycker viss tveksamhet till huruvida
nationell nivå ska ansvara för och strukturera denna typ av uppdrag.
Dialog tarvar relation och relation uppstår i konkreta möten, varför
kompetens och engagemang för lokala dialoger främst står att finna i
det lokala sammanhanget. Utskottet menar vidare att stiftens situationer
vad gäller det interreligiösa arbetet ser väldigt olika ut. Därför bör inte

arbetet med lokal religionsdialog utredas eller regleras av nationell nivå
utan stift och församling bör ha frihet att anpassa verksamhet och
samarbeten efter behov och kontext. Utskottet föreslår därför att motionen avslås. Däremot ser utskottet ett behov av en kartläggning av de
interreligiösa och interkulturella sammanhang där Svenska kyrkan
redan nu är aktiv, i syfte att inspirera församlingar och stift.
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En kartläggning av de interreligiösa och interkulturella sammanhang där Svenska
kyrkan finns med inleddes under hösten 2015.
I arbetet ingår att ta kontakt med interreligiösa aktörer på olika nivåer i Svenska
kyrkan och beakta förutsättningar och arbetssätt. Vidare att kartlägga ekumeniska
och internationella partner i det interreligiösa arbetet samt att kartlägga och beskriva
interreligiösa sammanhang, organisationer och nätverk. Det ska även genomföras en
inventering av användbart material i form av böcker, dokument, studiematerial.
Målet är att arbetet ska leda till en ömsesidig förståelse mellan olika trostraditioner och att interreligiös samverkan i kyrka och samhälle uppmuntras. Det ska ge
en översikt över Svenska kyrkans engagemang i interreligiösa frågor. Det ska även
bidra med kunskap om interreligiösa frågor och arbetssätt samt ge inspiration till
stift och församlingar att engagera sig i interreligiösa sammanhang.
Slutrapportering beräknas ske till kyrkomötet 2017.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:50.
Redan 2015 behandlade utskottet en motion med liknande innehåll. I övervägandetexten för Eu 2015:11 gällande motion 2015:106 formulerade utskottet följande:
”Utskottet konstaterar att majoriteten av dialoger med islam som Svenska kyrkan
deltar i sker på lokal och regional nivå. Utskottet menar att det inte är nationell nivås
uppdrag att utvärdera, kostnadsberäkna och analysera verksamhet som beslutas och
bedrivs på församlings- och stiftsnivå utan det bör göras av de för det specifika
sammanhanget ansvariga”.
Utskottet menar att samma överväganden gäller även för motion 2016:50 och
föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Uppsala den 29 september 2016
På Ekumenikutskottets vägnar
Lena Klevenås, ordförande
Kristin Molander, sekreterare
Beslutande: Lena Klevenås, ordförande, Daniel Tisell, Mattias Kristenson, Agneta
Brendt, Lars G Linder, Anki Erdmann, Katarina Wedin, Anette Nordgren, Fredrik
Sidenvall, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Magnus Hedin, Inga Alm,
Jesper Eneroth och Göran Karlsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Stefan Hortlund, Lars Jakobsson, Victor
Backström, Dan Sarkar, Elisabet Stålhem, Lars-Ivar Ericson, Julia Kronlid, Margit
Borgström, Moni Höglund, Agneta Granström och Anders Nihlgård.
Biskoparna Ragnar Persenius och Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
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Särskild mening
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Motionären lyfter fram ett problem som behöver tas på allvar. Att se över på vilken
nivå vi kan föra dialog, samarbete och samverkan med andra samfund än vårt eget
görs i många andra sammanhang där vi delar tro. Så bör även göras vad gäller
kyrkans dialogprojekt med andra religioner som islam. Att utvärdera vilka vi låter
representera islam är viktigt för Svenska kyrkans trovärdighet men kan även vara
viktigt utifrån muslimers perspektiv. Därför föreslår vi från Sverigedemokraternas
nomineringsgrupp att kyrkomötet bifaller motion 2016:50.
Julia Kronlid
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