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Ekumenikutskottets betänkande 2017:8

Katarinauppropet

Sammanfattning
I betänkandet behandlas motion 2017:112 som berör Katarinauppropet vilket motionen föreslår kyrkostyrelsen underteckna. Enligt ekumenikutskottet arbetar Svenska
kyrkan kontinuerligt med de frågor Katarinauppropet lyfter. Svenska kyrkan bedriver
liknande påverkansarbete främst inom Sveriges kristna råd. Utskottet föreslår därför
att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:112.

Motionens förslag
Motion 2017:112 av Anki Erdmann m.fl., Katarinauppropet
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att för Svenska kyrkans räkning
skriva under Katarinauppropet, ”Ja till human flyktingpolitik – nej till svensk
vapenexport”.

Bakgrund
Av inledningen till fjärde avdelningen i kyrkoordningen framgår det att en av Svenska
kyrkans nationella nivås uppgifter är att vara kyrkans röst såväl utåt i det svenska
samhället som internationellt. Den nationella nivån företräder Svenska kyrkan genom
att upprätthålla goda kontakter med beslutsfattare och myndigheter, lämna remissyttranden samt genom talespersoner i media och på andra sätt. Detta ska förmedla
bilden av vad Svenska kyrkan är och gör. Svenska kyrkans budskap ska ha en tydlig
teologisk grund, vara väl sammanvägda mellan kyrkans olika verksamheter och
perspektiv och vara tydligt grundade i beslutade policyer. Det innebär bl.a. att tala
tydligt om människovärde, upprättelse och frihet i de sammanhang där politiska beslut
fattas och genomförs, inom politik, förvaltning och i det civila samhället.
Svenska kyrkan på nationell nivå för ett kontinuerligt diakonalt och profetiskt
arbete i relation till frågorna migration och vapenexport. Bland de mest aktuella
insatserna kan nämnas det s.k. Juluppropet där Svenska kyrkan tillsammans med
övriga medlemskyrkor i Sveriges kristna råd (SKR) uppmanade Sveriges regering och
riksdag att genom sina beslut ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge
alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv samt att undanröja praktiska hinder
mot familjeåterförening. Juluppropet skrevs under av ca 80 000 personer.
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För en sammanställning av Svenska kyrkans nationella nivås insatser i relation till
migration hänvisas till www.svenskakyrkan.se/migration.
Svenska kyrkan har genom SKR under flera år drivit opinion mot svensk vapenexport till diktaturer. Som aktuellt exempel kan nämnas den uppmaning från SKR,
Diakonia, Amnesty international, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet som ställdes till regering och riksdag
genom en artikel i Svenska Dagbladet den 7 september 2016. I den kräver undertecknarna ett absolut förbud för export av krigsmateriel till diktaturer och andra länder
som allvarligt kränker mänskliga rättigheter och att demokrati och mänskliga
rättigheter måste väga tyngre än krigsmaterielindustrins intressen.
För en sammanställning av Svenska kyrkans nationella nivås insatser i relation till
fred i allmänhet och vapenexport i synnerhet hänvisas till
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/sa-arbetar-vi-for-fred-och-forsoning.
Kyrkostyrelsens mandat
Den nationella nivåns högsta beslutande organ är kyrkomötet. Kyrkostyrelsen är
kyrkomötets beredande och verkställande organ. Som sådant företräder kyrkostyrelsen trossamfundet Svenska kyrkan som rättssubjekt (10 kap. 3 § första stycket i
kyrkoordningen). Det föreligger alltså inga kyrkorättsliga hinder för kyrkostyrelsen
att för trossamfundets räkning, ställa sig bakom ett upprop som en församling initierat.
Detta har dock – utifrån de undersökningar som kunnat vidtas med anledning av
motion 2017:112 – inte tidigare skett.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:112.
Utskottet konstaterar att Svenska kyrkan på nationell nivå har ett pågående och aktivt
engagemang i de frågor Katarinauppropet behandlar. Utskottet menar vidare att
Svenska kyrkan på nationell nivå främst bedriver liknande påverkansarbete genom
Sveriges kristna råd. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motion 2017:112.
Uppsala den 5 oktober 2017
På Ekumenikutskottets vägnar
Daniel Tisell, ordförande
Kristin Molander, sekreterare
Beslutande: Daniel Tisell, ordförande, Mattias Kristenson, Agneta Brendt, Stefan
Hortlund, Lars G Linder, Göran Karlsson, Anki Erdmann, Lars Jakobsson, Anette
Nordgren, Fredrik Sidenvall, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Magnus
Hedin, Inga Alm och Agneta Granström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olle Burell, Lars Jonsson, Roger Larsson, Dan
Sarkar, Jimmy Dahllöf, Lars-Ivar Ericson, Julia Kronlid, Margit Borgström, Moni
Höglund, Magnus Gunnarsson och Anders Nihlgård.
Biskoparna Ragnar Persenius och Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
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Reservation
Jag reserverar mig till förmån för motion 2017:112 Katarinauppropet. Jag anser att
Svenska kyrkan ska ställa sig bakom Katarinauppropet eftersom det inte föreligger
några kyrkorättsliga hinder och att det inte heller är någon motsättning i att liknande
arbete sker inom Sveriges kristna råd.
Anki Erdmann
Särskild mening
Jag menar att det hade varit en styrka om hela kyrkomötet hade stått bakom uppropet
och gett uttryck för det genom att bifalla motionen.
Anders Nihlgård
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