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Debatt

”Både S och SD är skadliga för
Svenska Kyrkan”
Politiska bråk om representationen riskerar att splittra och marginalisera
Svenska kyrkan. Vi förlorar både de som är ointresserade av kristen tro och de
som är varmt kristna men inte längre känner sig hemma i en alltmer
politiserad kyrka. Det skriver Mats Rimborg, ordförande för POSK i Göteborgs
stift.

Kyrkovalet hålls den 17 september i år. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

DEBATT | KYRKOVALET
Kyrkovalet närmar sig och Socialdemokraterna försöker locka, eller
kanske snarare skrämma, till sig väljare genom att framstå som
garanten mot främlingsfientlighet och trångsynthet. De utmålar, med
viss rätt, Sverigedemokraterna som främsta bärare av sådana
egenskaper, och vill hindra dessa från att få representation i Svenska
kyrkans beslutande och styrande organ.

Debatt
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.
Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
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Sverigedemokraterna å sin sida siktar, styrkta av sina framgångar i
opinionsmätningar inom samhällspolitiken, på att ta sig hela vägen in
i de kyrkliga maktcentra; kyrkostyrelsen, stiftsstyrelserna och
kyrkoråden, för att där förverkliga sin vision av kyrkan som
traditionsbärare.
Det gäller att inte låta sig förledas av den verklighetsbild som
dessa partier målar upp av sig själva och varandra. De har ett
gemensamt intresse av att framstå som huvudalternativ, när de i
själva verket båda utgör anomalier inom kyrkan. Bägge grupperna är
allmänpolitiska organisationer utan relevans för ett kristet samfund.
Kyrkan behöver ingen samhällspolitisk ideologi från något
riksdagsparti eftersom det är kyrkans liv som ska flöda ut i samhället,
inte tvärtom. Det går inte att tjäna både Gud och partistyrelsen.
Socialdemokraterna har genom att se till att det kyrkliga valsystemet
är en avspegling av systemet för allmänna val, med direktval till tre
nivåer, möjliggjort för Sverigedemokraterna att utan
församlingsförankring få fotfäste i de kyrkliga beslutsorganen.
Socialdemokraterna behöver Sverigedemokraterna för att motivera
sin existens i de kyrkliga sammanhangen, och är därför ointresserade
av att ändra valsystemet, trots att det uppenbarligen vore lämpligt.
Ledamöter i stiftsfullmäktige och kyrkomötet behöver ha
församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet, och
bör därför väljas av församlingarna i indirekta val. Endast på lokal
nivå, där kandidaterna är kända, är direktval att föredra.
Sverigedemokraterna å sin sida pekar, med viss rätt, ut
Socialdemokraterna som orsaken till att kyrkan framstår som alltmer
politiserad. En kyrka som prioriterar demonstrationståg framför
gudstjänstliv, demagogi framför undervisning och religionsdialog
framför mission får problem med sin trovärdighet, och sådant sker nu
i allt större utsträckning.
De ökande klyftor som dessa partier underblåser hotar att splittra och
i förlängningen marginalisera Svenska kyrkan. Vi förlorar både de
som är ointresserade av kyrkan och kristen tro och de som är varmt
kristna men inte längre känner sig hemma i en alltmer politiserad
kyrka.
Lösningen är förstås att inte rösta på allmänpolitiska partier i
kyrkovalet. Välj i stället en nomineringsgrupp som använder den
lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen som rekryteringsbas.
Det är sådana personer som har kunskap om kyrkliga frågor och
förhållanden, och som kan leda utvecklingen i riktning mot en kyrka
som rymmer mångfald och präglas av respekt.
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största
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enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till
något allmänpolitiskt parti. POSK vill bygga den kyrka som Sverige
behöver, och se till att den finns där den behövs. Välj därför POSK i
kyrkovalet den 17 september, en fri röst i en fri kyrka. Vi kan, vi vill och
vi är beredda att ta ansvar.
Mats Rimborg
ordförande för POSK i Göteborgs stift
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