Kyrkomötets protokoll

Onsdagen den 20 november 2019

§ 128 Undervisning i utsatta områden, beslut
Från tisdagens överläggning med anledning av Samhälls- och kulturutskottets betänkande SK 2019:1 Undervisning i utsatta områden förelåg följande förslag (§§ 98 och
101):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2019:13 av Daniel Engström.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2019:13 av Daniel Engström,
dels om bifall till motion 2019:13,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag med
övervägande ja besvarat.
På Mikael Eskilanderssons begäran företogs omröstning med handuppräckning med
röstkort varvid ordföranden förklarade att hon fann att flertalet röstat för utskottets
förslag.
På Mikael Eskilanderssons begäran företogs rösträkning varvid 203 ledamöter
röstade för utskottets förslag, 27 för motion 2019:13 och 3 ledamöter avstod från att
rösta.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2019:13 av Daniel
Engström om undervisning i utsatta områden.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Torbjörn Aronson.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Ann-Christine From Utterstedt, Aron
Emilsson, Alexander Christiansson, Daniel Engström, Daniel Spiik, Eric Westroth,
Zandra Pettersson, Naima Bahnam Johansson, Camilla Berard Granström, Sara Gille,
Mikael Eskilandersson, Linda Lindberg och Linnea Bjuhr i en skriftlig reservation.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för motion 2019:13. Områden
som räknas som ”utsatta områden” har ökat i Sverige de senaste tio åren.
Inom dessa områden kan man observera att vissa människor tilltar ett
destruktivt beteende. Vi har kunnat se att olika frikyrkor sedan några år
tillbaka initierat framgångsrika undervisningsprojekt i utsatta områden i
Göteborgs förorter. Detta har lett till att en del personer, framför allt
ungdomar, har inspirerats av Ordet och lämnat sitt destruktiva beteende.
Det är mycket glädjande att undervisning om Ordet i utanförskapsområden gett ett positivt resultat i t.ex. Göteborg och intentionen med
motionen är att föra denna positiva trend till övriga delar av Sverige där
utanförskapsområden finns.

