Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 30 Fler språkkunniga förkunnare
STEFAN ARO:

Ordförande! Jag yrkar bifall till utskottets förslag om avslag på motion 2017:27. Jag
måste ändå säga att jag är glad för motionen, inte egentligen för hur den är utformad
utan mera på det dilemma och den utmaning som man sätter fingret på, nämligen
rekryteringsfrågan.
Hur går det att rekrytera präster, diakoner, pedagoger och musiker med flerspråkig kompetens i vår kyrka? Här i kyrkomötet har vi vid flera tillfällen diskuterat
språkpolicyn, en levande flerspråkig kyrka, om hur ansvaret ska fördelas mellan
församling, stift och nationell nivå. När vi talar om flerspråkighet tänker vi inte bara
på de nya språk som har kommit till vårt land genom flyktingar och nysvenskar,
även om det också är viktigt, utan kanske främst på nationella minoriteter och på
urfolk. Hur går det att rekrytera samisktalande präster eller meänkielispråkande
diakoner? Hur går det för de teckenspråkiga i församlingarna? Allt det här vilar ju på
församlingarna och på stiften. Men i kyrkomötet beslutar vi om regelverken kring
behörighetsfrågorna till vigningstjänsten, till hur utbildningarna är utformade, till
hur de kyrkliga uppdragen ska se ut. Vi har också ett ansvar. Jag tror att vi på sikt
behöver ta ett helhetsgrepp om rekryteringsfrågorna i framtiden, göra en genomlysning. Jag tror att många av dem som tidigare rekryterades till dessa tjänster,
speciellt de med en flerspråkig kompetens inom de nationella minoriteterna, hade sin
bakgrund i många missionsrörelser och väckelserörelser. På sikt tror jag att vi också
från kyrkomöteshåll behöver utreda och genomlysa hur vi ska ta oss an rekryteringsfrågan och tänka in den flerspråkiga aspekten i det. Annars har vi svårt att vara en
levande, flerspråkig kyrka.
Bifall till utskottet. Tack.
GUNILLA ELDEBRO:

Jag talar för utskottet och vi yrkar avslag på motion 2017:27. Vi anser att det är en
rikedom med olika språkkunskaper. Utskottet är också positivt till den andra attsatsen i motionen till de dispensmöjligheter som finns kring språksvårigheter. Dessa
dispensmöjligheter finns redan idag. Det finns inga förslag eller beslut till kyrkostyrelsen om att ändra detta. Utskottet har tagit stor hänsyn till Läronämndens
yttrande 2017:7y om vikten av de bibliska språken, som ger goda förutsättningar till
en bra förkunnelse. Utskottet vill även framhäva de bibliska språken som en del av
den lutherska kyrkans tradition.
Alltså avslag på motion 2017:27.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 99.
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