Anföranden

Tisdagen den 22 november 2016

§ 113 Avgångna och utköpta präster
DAG SANDAHL:

Ordförande! Man kunde tänka sig att Guds goda ande såg till att jag slapp tala i den
här frågan men jag vill ändå göra det. Det finns ibland i utskotten en benägenhet att
betrakta oss som skriver motioner som vore vi lätt sinnesrubbade. Det sägs
självklarheter med pretentiöst tonfall. Jag är inte för det. Jag har skrivit om en
allvarlig fråga och behöver inte få veta orsakerna till att präster eller diakoner, som
begär obehörigförklaring, är av skiftande slag, det vet väl alla. Det var just den saken
jag ville ha besked om. Vad är det som gör att folk begär att få kliva av? Om man
vigs till ett uppdrag, händers påläggande och stor festivitas, är väl avsikten att man
ska fullgöra det uppdraget, tydligast för präster, ordets förkunnelse och
sakramentsförvaltningen. Plötsligt kliver någon av. Vad har då hänt? Händer det en
gång, ett enda fall, det kan man leva med. Men börjar det bli en trend, att det är
många präster och diakoner på övriga listan i matrikeln, då finns det anledning att
börja ställa frågor. Finns det väldigt, väldigt många fler än vad vi var för 20–30 år
sedan är det anledning till att utreda vad som håller på att hända. Nu säger Tillsynsoch uppdragsutskottet att man har så fina avgångssamtal. Jag ringde en komminister
och frågade om hur långt hans avgångssamtalet var. Svaret blev: ”En minut och 57
sekunder. Jag tog tid från det jag klev över tröskeln till kyrkoherdens rum och till att
jag var ute i korridoren igen”. Då blev jag lite nyfiken och frågade om vad som
hände. ”Ja, hon hade ett papper framför sig som hon började läsa från. Då ställde jag
en fråga och då kom hon av sig. Sedan fanns det inget mer att prata om.”
Detta är personalvård i Svenska kyrkan. Här finns massor med människor som
har en berättelse de vill låta bli hörd. Man skulle respektera personers val i livet,
gärna det, men det gör ni ju inte. Respektera betyder att titta en gång till, att granska
och kolla upp. Det finns ingen respekt alls för de som lämnar. En kvinnlig präst
avsade sig prästämbetet i ärkestiftet, det var inte nuvarande ärkebiskop, utan en
mycket mer jämställd ärkebiskop som lät klubban falla och sa: ”Ja, det är sådana där
jämställdhetsgriller”. Rena föraktet. Det är klart att en sådan replik sprids ut över
Uppsala, och det är klart att den före detta prästen kommer att minnas detta livet
igenom. Vad är det här för någonting? Låt oss utreda vilka berättelser har folk att
komma med till oss så att vi kan fundera över vilken ordning vi ska ha. Det var ändå
människor som en gång satte fram sina liv och sa, vig mig till den här sysslan på
heltid hela livet.
Jag yrkar bifall till motion 2016:56.
MARGARETA CARLENIUS:

Utskottet har lyssnat, och utskottet har beaktat Dags motion 2016:56 och kommit
fram till ett annat ställningstagande. Vi yrkar avslag på motionen och anser att detta
är en fråga som inte ska utredas. Det är en fråga för själavård, en fråga för kyrkoherdesamtal och om inte det fungerar för prostsamtal och i vissa fall även samtal
med biskopen. Vi anser att det ska behandlas på det sättet.
Bifall till Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag.
DAG SANDAHL (REPLIK):

Ordförande! Den korta sammanfattningen som Margareta Carlenius just nu gjorde är
bristande respekt. Bristande respekt för en allvarlig fråga och för människor som en
gång heltidssatsade på det här och ni vill inte veta. Det händer i hela Svenska
kyrkan, inte bara i ett stift, det händer rakt över. Låt oss ta reda på varför det händer
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och vad vi kan göra åt saken för att det inte ska fortsätta hända. Ta människor på
allvar någon gång!
MARGARETA CARLENIUS (REPLIK):

Att vi inte kommer fram till samma slutsats innebär inte att vi har bristande respekt.
Det innebär att vi har annan syn på frågan.
DAG SANDAHL (REPLIK):

Ordförande! Den synen är respektlös, för du vill inte titta en gång till och lyssna en
gång till vad de här människorna har att säga, och då är det inte respekt. Jag kan
latin.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 152.
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