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Förbud mot rasistiska nomineringsgrupper

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur ett förbud i kyrkoordningen mot rasistiska, alternativt högerextrema, gruppers bildande av nomineringsgrupp till kyrkovalet skulle kunna se ut.

Motivering
Både Gamla och Nya testamentet är tydligt när det gäller kärleksbudskapet. Du ska
älska din nästa såsom dig själv, ge till den som ber och ta emot främlingen som om
han/hon vore en del av ditt eget folk. Vi lever för att visa för Gud och människor att
vi klarar att bemöta varandra med kärlek och att skapa fredliga relationer. Främlingsfientlighet och rasism orsakar förtryck, segregation och våld. Det borde vara en
självklarhet att inga nomineringsgrupper med främlingsfientliga och rasistiska
tendenser har i Svenska kyrkan att göra. Kyrkan bör säga: omvänd dig och kom
tillbaka när du ställer upp på kyrkans värdegrund. Vi kan ha olika åsikter, men vi bör
ha en gemensam värdegrund som baserar sig på den kristna övertygelsen att vi alla
har samma människovärde, oavsett socialgrupp, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, etnicitet och kultur.
Vi har tyvärr drabbats av ett samhällsproblem som i hög grad beror på att
regeringen inte lever upp till den konvention om rasism som man undertecknade i
FN 1971 men ännu inte lagstiftat i enlighet med, varför olika högerextrema grupper
bildat politiska partier och tagit plats i olika parlamentariska församlingar i landet.
Vi vill förhindra att dessa tar sig in i Svenska kyrkans olika beslutsorgan och
föreslår att kyrkostyrelsen utreder hur kyrkoordningen skulle kunna förändras föra
att skydda kyrkan från intrång av högerextrema grupper med värderingar som
världssamfundet efter andra världskriget var överens om är kriminella. Det är skrämmande att FN:s granskningskommitté, när de närmast årligen kritiserar vår regering
på denna punkt, inte hörsammas av den svenska regeringen. Svenska kyrkan har
chansen att visa exempel på rättfärdighet som kan få stor betydelse för människor
både i det nationella och det internationella sammanhanget samt att påminna om en
etik och moral som tragiskt nog behöver väckas på nytt i vår tid.
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