	
  

DE HOMOSEXUELLA OCH VIGSELRÄTTEN
Gud har inte skapat bara kyrkorna och trossamfunden. Gud har skapat himmel och jord.
Med denna helhetssyn är det naturligt att religionen är en del av samhällsfunktionerna.
Hellre än att vi frånsäger oss vigselrätten bör vi därför arbeta för att behålla den och sprida
den till fler trossamfund.
För mig är det fullständigt obegripligt hur en samfundsledare kan plädera för att kyrkor och samfund skall
frånsäga sig vigselrätten. För en folkkyrka är det naturligt att finnas med i människors avgörande förändringar
i sin livssituation och att bidra till att dessa förändringar gestaltas i ett metafysiskt perspektiv. En vigsel ger
tillfälle att låta kärlekens väsen gestaltas inför Guds ansikte. Jag tror dessutom att tröskeln till tingsrätten för
många är högre än till kyrkan och om kyrkorna skulle frånsäga sig vigselrätten skulle antalet vigslar minska.
Jag tycker att Thomas Bodströms förslag om registrering av partnerskap i kyrkorummet är intressant och jag
tror som han att tiden är mogen att ta upp en debatt om detta. Utifrån den kunskap vi nu har om variationer
i människors personlighet delar jag också hans uppfattning att tiden nu borde vara mogen att ta detta steg.
I varje fall ger hans förslag inte anledning att för Svenska kyrkans del frånsäga sig vigselrätten.
En ordentlig teologisk debatt om kyrkornas syn på homosexualiteten väntas för Svenska kyrkans del komma
längre fram i höst, då biskopsmötets teologiska kommission väntas framlägga sin rapport. Den teologiska
debatten är viktig inte bara för kyrkornas utan för hela samhällets syn på homosexualiteten. Det är därför
glädjande att Krister Andersson nu bejakar önskemålet om en ordentlig teologisk debatt.
Krister Andersson och jag är överens om att bejaka ett mångkulturellt samhälle. För egen del vill jag tillägga att

jag också bejakar ett mångreligiöst samhälle. Vi är oense om konsekvenserna för trossamfunden av detta. Att vi
har ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle behöver inte betyda neutralitet i betydelsen att samhället
töms på religion. Inte heller behöver vi se icke-kristna som omvändelseobjekt. Vi kan se positivt på människors
religiösa engagemang i olika trossamfund. Det finns en positiv religionsfrihet, med en frihet till religion, där
människors religiösa engagemang ses som något positivt för hela samhället.
En helhetssyn på människan och på samhället innebär, som jag ser det, ett bejakande av att människan är ande,
själ och kropp och att samhället inte spaltar upp det andliga i en del och det världsliga i en annan. Med denna
helhetssyn på tillvaron innebär en samverkan mellan staten och trossamfunden inte sekularisering utan ett
bejakande av att ande och materia lever i förening med varandra. Gud har inte skapat bara kyrkorna och
trossamfunden. Gud har skapat himmel och jord. Med denna helhetssyn är det naturligt att religionen är en del
av samhällsfunktionerna. Hellre än att vi frånsäger oss vigselrätten bör vi därför arbeta för att behålla den och
sprida den till fler trossamfund.
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