
Avveckla partipolitiken i Svenska kyrkan – stärk de obundna krafterna i kyrkovalet 
 
Just nu pågår nomineringar till höstens val i Svenska kyrkan. Kyrkan dras med ett arv från 
statskyrkotiden - ett påtagligt partipolitiskt inflytande. En mycket liten del av svenskarna är 
medlemmar i ett politiskt parti, enligt färska uppgifter i DN är så få som 3,4 % medlemmar i 
något av riksdagspartierna. En begränsad rekryteringsbas dominerar de partipolitiskt 
färgade grupperna i kyrkovalet. Man hävdar att denna lilla andel krävs för att bevara 
kyrkans bredd och folklighet så att kyrkan inte blir en elitkyrka! Sanningen är att Svenska 
kyrkan behöver kyrkligt engagerade människor av många slag – inte bara de som är 
medlemmar i politiska partier.  
 
Det är positivt att partipolitisk aktiva är förtroendevalda i kyrkan. Många är förankrade i 
församlingsverksamhet och gör bra insatser som förtroendevalda. Det skulle de kunna göra 
även utan en partipolitisk etikett.  
 
En uppgift för kyrkan är att värna om svaga och utsatta grupper och stå upp för fred och 
rättvisa. Kyrkan behöver därför tala klarspråk i det offentliga samtalet. När det sker ska det 
grundas på den kristna trons utmaning och på teologisk reflektion – inte partipolitiska 
program.  
 
Politiska partier och de partipolitiskt färgade grupperna gör anspråk på att sekulära 
ideologier kan vara vägledande i en kyrka som upphörde att vara statskyrka år 2000. Detta 
förvånar kyrkomedlemmar och även andra betraktare – inte minst många ledarskribenter i 
svensk press. Den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan är världsunik.  
 
I vissa av de politiskt färgade grupperna pågår en omprövning. I väntan på att 
omprövningen ger resultat finns bara en väg. Det är att stärka de partipolitiskt obundna 
alternativen i kyrkovalet. Ju mer dessa växer, desto fortare avvecklas partipolitiken i 
kyrkan. 
 
Obundna grupper finns på alla nivåer i kyrkan, kyrkomöte, stift och lokalt. De behöver bli 
många fler! POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, den ojämförligt största och 
bredaste av de obundna grupperna, finns i Västerås stift men bara i mindre än hälften av 
alla församlingar. Det vill vi ändra på! Här finns en uppgift för alla kyrkligt engagerade och 
dem som tycker att Svenska kyrkan är viktig. Ställ upp på en obunden kandidatlista och 
stärk de obundna krafterna i kyrkopolitiken. Det kan påskynda förändringen till en kyrka 
som står fri från partipolitik. 
 
I många församlingar finns lokala grupper som inte ställer upp på andra nivåer i kyrkovalet. 
Grupperna kan få en anknytning till beslutsorganen i stift och kyrkomöte genom att tillhöra 
en obunden riksorganisation och det skulle stärka den obundna rörelsen som helhet. 
Förtroendevalda i sådana grupper kan också kandidera på stifts- och kyrkomöteslistorna för 
POSK, vilket ytterligare skulle bredda den obundna rörelsen. 
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