Anföranden

Tisdagen den 22 november 2016

§ 120 Fokus på kärnfrågor
AXEL W KARLSSON:

Ordförande! Jag vill yrka bifall till motion 2016:33 om att fokusera på kärnfrågor,
och då vill jag understryka både det som är kärna och det som har med frågor att
göra. I den här motionen vill man alltså att det som är kärninnehållet i kyrkans
bekännelse ska komma fram men också att medlemmarnas frågor ska beaktas.
Jag har idag kollat upp den här trenden med utträden som har fått rejäl fart. Den
fortsätter i Svenska kyrkan. Jag är för min del övertygad om att det hänger ihop med
att kyrkan alltmer liknar ett politiskt parti där man partiskt tar ställning i olika
frågor. Jag menar att kyrkan i stället skulle redovisa argument för och emot olika
ståndpunkter och låta medlemmarna ta ställning, alltså verka för egenmakt, myndighet, och inte pracka på människor ovanifrån olika särintressen och ståndpunkter som
man då ska ha. Jag tror att det är livsfarligt för kyrkan att man förknippar kyrkans
budskap, evangelium, med olika partsinlagor och partsintressen för då förvränger
man bilden av kyrkan.
Det här inleddes 2005 när informationschefen i Svenska kyrkan, Ingrid
Andersson, i en artikel i Svenska Dagbladet proklamerade att kyrkan fr.o.m. nu
skulle börja att ta ställning i en massa kontroversiella frågor och man räknade med
att folk skulle utträda. Men det skulle man få på köpet, så att säga, för det viktiga var
att kyrkan inte skulle vara ljummen utan engagera sig.
Det har tidigare påpekats att Svenska kyrkan står i fara att bli något slags sekt,
eller någon slags hybrid mellan folkkyrka och sekt. Det är en olycklig utveckling.
Man fördunklar evangeliet också, enligt min mening, och man blandar in en massa
partssynpunkter på ett ensidigt sätt. Ge argument för olika synpunkter. Man måste
inte ha bara en uppfattning i olika frågor om klimat, sexualitet, flyktingar, fred och
krig och patriotism eller vad det kan vara. Utrusta människor i stället ge dem
chansen att bilda sig en egen uppfattning. Stöd studiegrupper, uppmuntra människor
att bilda sig själva på olika sätt. Det skulle jag vilja föreslå.
Jag yrkar bifall motion 2016:33.
ANDERS AHL:

Ordförande! Jag yrkar bifall till motion 2016:33 om att vi ska fokusera oss mer på
kärnfrågorna. Det pratas så mycket om att kyrkan tappar medlemmar och det finns
väl ingen universallösning på det.
Däremot kan man fokusera på vissa saker som framgår i vissa rapporter, t.ex.
undersökningen från Timbro. Många menar på att kyrkan styrs mer av ideologiska
vägval än av det religiösa, och att man inte utgår från det som medlemmarna vill
prioritera. I den här boken säger 40–50 procent att man ska fokusera mera på det
diakonala arbetet i form av hjälp till utsatta människor. Längst ned på listan hittar vi
gudstjänster och miljöfrågor. I Hammarö kommun t.ex. har vi något som kallas för
blomsterfonden, där man besöker gamla människor som är ensamma och som fyller
år. Det är ett exempel på en sak som man kan lyfta på alla nivåer, ensamheten.
DANIEL LARSON:

Ordförande! Jag talar för Kyrkolivsutskottet. Utskottet håller med motionären om att
det är viktigt att lyfta fram kyrkans kärnfrågor till kommunikation men anser att det
redan görs i dag till stor del både i det arbete som sker lokalt i församlingarna, och
som bygger på församlingarnas grundläggande uppgift med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission men också i den nationella nivåns kommunikations1

Tisdagen den 22 november 2016

Anföranden

arbete. Utskottet menar också att det redan finns styrdokument för kommunikationen som lyfter fram kärnfrågorna som viktiga i kommunikationen. Utskottet anser
vidare att uppdraget att kyrkostyrelsen inför kyrkomötet ska redogöra för hur den
kan stärka opinionsarbetet kring de av medlemmarna prioriterade frågorna är för
opreciserat och otydligt. Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin
verksamhet och en gemensam avsändare. Kommunikationslöftet är ett strategiskt
styrinstrument som beskriver hur Svenska kyrkan vill uppfattas internt och externt.
Detta för att tydliggöra vad Svenska kyrkan är och vad Svenska kyrkan står för och
vad Svenska kyrkan erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan ska i största
möjliga mån bidra till att bygga denna önskade bild av Svenska kyrkan.
Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans kommunikation. De ska ge
riktning och inspiration såväl internt som externt. De beskriver värderingar som ska
genomsyra kommunikationsvisionen och varumärkeslöftet. Kärnvärdena är närvaro,
öppenhet och hopp.
Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som
söker sig till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem –
Svenska kyrkan vill vara öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för
eftertanke. Stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum
för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus
Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons
villkor i samtiden. Svenska kyrkan är, som alla vet, demokratiskt uppbyggd och
beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns
rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro.
Motionären lyfter in en rapport från Timbro, en del av stiftelsen Fritt näringsliv.
Frågan är vilka vi ska förhålla oss till när vi stakar ut hur vi ska jobba med kärnvärden i Svenska kyrkan. Det beslutar ju vi här som är utsedda, valda att företräda
medlemmar ute i församlingar och på den här nivån.
Kyrkolivsutskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att avslå motion 2016:33.
AXEL W KARLSSON (REPLIK):

Det här är ju egentligen inte ett svar på varken motionen eller på den kritik som bl.a.
jag har yttrat. Det här med kommunikationsplattform, vision och löfte osv. är
formella egenskaper som har att göra med kommunikation, men det har väldigt lite
att göra med innehållet. Är det fortfarande så att Svenska kyrkan står fast vid det här
som Ingrid Andersson publicerade den 16 februari 2005 i Svenska Dagbladet, att
Svenska kyrkan ska ta ställning i en massa kontroversiella frågor och får på köpet att
folk utträder, men det är mycket bättre än att kyrkan är ljummen? Det här tror jag är
ett mycket olyckligt beslut.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 165.
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