TRO OCH TRADITION
Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvaltning och utveckling som en angelägenhet för alla
svenskar. Troende såväl som icke troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del
av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur
och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet och den
betydelse som den fortfarande har för förvaltandet av vårt gemensamma kulturarv, som upprätthållare av vårt
lands kristna värdegrund, som opinionsbildare, som arbetsgivare och som social och ekonomisk kraft, kan och
bör den inte jämställas med något annat religiöst samfund i vårt land. Dessa förhållanden är grundorsaken till
Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang.
Sverigedemokraterna är i grunden ett ickekonfessionellt parti och öppet för alla som delar partiets värderingar,
oavsett religiös åskådning. Inom ramen för kyrkopolitiken och Svenska kyrkans beslutande organ arbetar vi för
att stärka kyrkan och kristendomens ställning i det svenska samhället.
Vår uppfattning är att såväl liberalismen som socialismen har haft en negativ inverkan på kyrkans utveckling och
vi strävar således efter att minimera dessa ideologiers inflytande inom kyrkan. Vi vill inte se en fortsatt utveckling
mot en kyrka där oliktänkande tystas och brännmärks. Vi vill inte se en kyrka som sviker sina traditioner och
tonar ned sin kristna identitet. Vi vill inte se en kyrka som understödjer islams frammarsch i Sverige. Vi vill inte
se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning av normer och traditionella gemenskaper.
Vår vision är istället en bred och offensiv folkkyrka där den kristna identiteten är stark, där kärleken till det egna
landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som
kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge avkall
på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och
kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Nedan följer några av Sverigedemokraternas viktigaste krav och
ståndpunkter inför kyrkovalet:
En demokratisk folkkyrka

X

Gör upp med stordriftstänkandet! Slå vakt om småskalighet, närhet och församlingsmedlemmarnas
möjlighet till inflytande!

X

Respektera den parlamentariska demokratin! Civil olydnad, inklusive gömmande av utländska
medborgare som vistas i landet illegalt, skall inte accepteras som en del av kyrkans verksamhet.

X

Inför nolltolerans mot kyrklig samverkan med vänsterextrema grupper och andra våldsbejakande,
antidemokratiska rörelser!

En kyrka som bejakar sin svenska och kristna identitet
Det kristna budskapet som är förankrat i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen
ska få stå i centrum för all verksamhet

X
X

Stå upp för, synliggör och utbilda kring våra kristna högtider och traditioner.

X

Tillgängliggör kyrkans kulturskatter! Satsa på digitalisering av det kristna kulturarvet och utred
möjligheten att i samarbete med staten inrätta ett kyrkohistoriskt museum.

X

Intensifiera kampen mot kulturarvsbrottsligheten! Förbättra utbildningen för kyrkans personal, utveckla
samarbetet med ansvariga myndigheter och stärk stöldskyddet.

X

Slå vakt om bygdekyrkorna och traditionella kulturmiljöer! Upprätta en handlingsplan för att motverka
kyrkodöden. Uppför nya kyrkor i en stil som respekterar bygdens eller stadsdelens karaktär, historia och
traditioner.

X

Upphör med stödet till islamiseringen av det svenska samhället! Inga fler anställningar av imamer,
upphör med att upplåta kyrkorummen till förkunnelse av icke-kristna religioner, påbörja ett mer
offensivt inhemskt missionsarbete

Bevara de kyrkliga skolavslutningarna! Arbeta för föräldraburna traditionella högtider när staten och
skolan sviker.

Kyrkan som opinionsbildare och social kraft

X

Ökat fokus på behövande i Sverige! Utveckla gärna kyrkans internationella hjälparbete, i synnerhet stödet
till förföljda kristna i världen, men prioritera i högre utsträckning än idag hjälpen till äldre, sjuka och andra
behövande på hemmaplan.

X

Stå upp för barnen och familjen! Prioritera äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter, motverka
politiska krav på införande av månggifte, verka för en levande och respektfull debatt om abortfrågans
etiska aspekter.

X

Utred möjligheten att inrätta ett nationellt stödcenter för kristna konvertiter från sekter, islamism och
andra trosläror med totalitära drag, som drabbas av förföljelse på grund av sin förändrade trosinriktning.

X

Nyansera kyrkans utrikespolitiska ställningstaganden! Gör upp med den ensidiga kritiken av Israel.

X

Omvärdera kyrkans stöd till massinvandringen! Ökat stöd till de mest utsatta i krisområdenas närhet är ett
humanare, mer effektivt och mer hållbart sätt att hjälpa flyktingar än genom massinvandring till Sverige.

En hållbar miljö- och personalpolitik
Förbättra kyrkans personalpolitik! Ge alla förtroendevalda utbildning i arbetsrätt och minska antalet konflikter på
arbetsplatsen genom att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kyrkoherde och kyrkoråd.
Hållbarhet i verksamhet och förvaltning! Alla led i kyrkans kapitalförvaltning skall vara etiskt och miljömässigt
hållbara. Produkter som framställts genom att utsätta djur för onödigt lidande skall väljas bort vid upphandlingar.
Kyrkan skall värna den biologiska mångfalden och bör utreda möjligheten att införa mer skonsamma
avverkningsmetoder på sina skogstillgångar.
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