Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 29 Kyrkliga skolavslutningar
ANDERS AHL:

Ordförande! Den här motionen, 2017:84, väcker så mycket minnen, skolavslutningar
i kyrkan. Därför tänkte jag inleda med att yrka bifall till punkt 1 och att punkt 2 ska
anses besvarad. SOM-institutet har gjort en undersökning, där man har frågat
befolkningen om man ska ha ett förbud mot kyrkliga skolavslutningar. Där svarade
faktiskt 78 procent att man är emot detta. Det har gått uppåt sedan 2011 då
75 procent svarade att man inte vill ha ett förbud mot detta. Det skiljer sig lite
mellan landsbygd och storstad. Man är lite mer positiva på landsbygden.
Det här är en stark traditionsbärare och jag har inte tänkt ha något högmod utan
tänkte att vi ska mötas på halva vägen. Punkt 1 borde vi få bifall för. Då har jag
utgått från kompendiet från De Ungas Kyrkomöte, där de faktiskt skriver om
punkt 1 att ”De Ungas Kyrkomöte välkomnar motionens första förslag och önskar
en mer omfattande utredning, där frågan om varför skolor väljer att ha eller inte ha
sin avslutning i kyrkan kan utredas och besvaras.” Det är ju de ungas fråga. De har
detta i färskt minne. Det var annat på min tid. Då var det en självklarhet, men nu är
det väldigt mycket debatt om det här, så en rykande färsk undersökning borde ju då
få sin plats.
Därför har jag det här yrkandet och hoppas på åtminstone stöd för punkt 1 av
motion 2017:84 som är mycket viktig. Tack.
BIRGITTA LINDÉN:

Ordförande! Jag talar alltså för utskottet som i sitt betänkande 2017:4 föreslår kyrkomötet att avslå motion 2017:84 punkt 1 och 2. Motionären vill ge kyrkostyrelsen i
uppdrag att ”undersöka hur vanligt det är att skolorna i riket inte har kyrkliga skolavslutningar”. Och motionären vill också uppdra till kyrkostyrelsen att ”se över hur
kyrkomötet kan stödja och vägleda både stift och församlingar som vill verka för att
erbjuda föräldraburna kyrkliga skolavslutningar”. Utskottet konstaterar att det är den
enskilda skolan som äger frågan om i vilka lokaler skolavslutningen sker. Skollagen
reglerar hur skolan ska förhålla sig till konfessionella inslag i utbildning och undervisning.
2011 beslöt kyrkomötet att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram ett samtalsmaterial som kan tjäna som ett stöd för församlingar i deras samverkan med skolan.
Materialet presenterades året därpå och finns tillgängligt för nedladdning på Svenska
kyrkans hemsida. Utskottet ser det angeläget att Svenska kyrkan upprätthåller goda
relationer med skolor och utbildningsplatser i hela vårt land. Skälen till detta är flera,
men det främsta är att församlingarnas kontakt med och närvaro i unga människors
liv är en del i de grundläggande församlingsuppdragen att undervisa, fira gudstjänst,
visa omsorg om nästan och bära ut det kristna nådebudskapet.
Kyrkolivsutskottet yrkar alltså avslag i sin helhet på motion 2017:84. Tack.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 98.

1

