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Borgerligt alternativs program 2022–2025

Detta program utgör grunden för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ i försam
lingar, pastorat och stift samt nationell nivå. Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp
med en kristen och allmänborgerlig värdegrund men har inte någon koppling till något
politiskt parti.
Med allmänborgerlig värdegrund menas i detta sammanhang att vi organisatoriskt vill
verka för att församlingarnas behov sätts främst, friare församlingstillhörighet, effektivt
användande av kyrkoavgiften, mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyrkans
tillgångar genom bland annat ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete.
Vi vill motverka partipolitiseringen och dess inflytande i och över Svenska kyrkan,
centralisering och tvångsvisa sammanslagningar av församlingar och tendensen att
koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå.
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Borgerligt alternativs valplattform 2022
Borgerligt alternativ vill arbeta och kämpa för en folk(ligare)kyrka

• där församlingen är centrum och byråkrati och centralisering motverkas
• där arbetet med dop och konfirmation prioriteras
• där du själv friare får välja vilken församling du tillhör
• där volontärer engageras och räknas med
• där ensamhet och psykisk ohälsa motverkas genom diakoni och själavård
• där tradition och kulturarv värnas, kyrkorna är öppna och skolavslutningar välkomnas
• där kyrkomusiken får ljuda och ta plats
• där kyrkans närvaro utomlands genom SKUT värnas
• där god ekonomisk hushållning förenas med ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete
• där ACT:s bistånd kommer dem till del som bäst behöver det
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Borgerligt alternativs grundläggande syn
på Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och en del
av den världsvida kyrkan som framträder som församlingar och stift.
Vidare är Svenska kyrkan en episkopal och demokratisk folkkyrka
som är rikstäckande. Varje församlings grundläggande uppgift är att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro,
en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas
och skapelsen återupprättas.
Kärna och nav i Svenska kyrkan är församlingarnas gudstjänstliv.
Gudstjänsten ska ge kraft och inspiration till medlemmarnas vardags
tro och vara det centrum varifrån kallelse och sändning till under
visning, diakoni och mission utgår. Utan gudstjänst är kyrkan inte
längre kyrka.
Genom förkunnelse av evangeliet, bön, undervisning, samtidsdialog
och diakoni ska Svenska kyrkan vara en tydlig röst i samhällsdebatten.
Den kristna idétraditionen med sin etik, moral och medmänsklighet
har spelat och spelar en avgörande roll i vårt lands historia och kultur.
Det är en tradition som ska värnas, vårdas och utvecklas i dialog med
andra aktörer i civilsamhället och med alla människor av god vilja.
Svenska kyrkan ska sträva efter att leva i takt med sin egen samtid
eller vara en tradition i rörelse som ständigt reformeras/omformas
för att förbli densamma och vara trogen i sitt uppdrag.
Verksamheten i Svenska kyrkan utgår från församlingarna. Närheten
till medlemmarna är viktig för att församlingslivet ska präglas av del
aktighet och glädje. Biskoparna och stiftens uppgift är att främja och
ha tillsyn över församlingarnas verksamhet. Den nationella nivån med
kyrkokansli ska vara ett serviceorgan för hela Svenska kyrkan med
dess församlingar, pastorat, stift och utlandsverksamhet. Resurserna
till den nationella nivån ska alltid anpassas efter kyrkans och försam
lingarnas behov och får inte bli ett självändamål.
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Gudstjänst – kyrkans kärna och nav

Gudstjänstlivet ska främjas, utvecklas och en mångfald bejakas.
Ett utvecklings- och förnyelsearbete ska ständigt pågå som utgår
från traditionen och som är öppet för samtida uttryck och gestaltning.
En strävan efter att huvudgudstjänsten ska vara hela församlingens
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 udstjänst där alla åldrar möts, medverkar och får plats bör prioriteras och befrämjas.
g
Gudstjänsterna vid de kyrkliga handlingarna som dop, konfirmation, vigsel och begravning
är betydelsefulla och ska genomföras på ett sådant sätt att medlemstillhörigheten stärks.
Insatser för att fler ska döpas och konfirmeras är nödvändiga. Dopets uppföljning genom
barn- och ungdomsverksamhet i nära anknytning till församlingens gudstjänstliv är av
största vikt. Konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning i kristen tro, samtal
om livsfrågor och stöd till vuxenblivande är betydelsefullt och viktigt för ungdomars
utveckling och deras fortsatta väg in i kyrkan.
Den redan omfattande musikaliska verksamheten behöver fortsatt stärkas. Rekryteringen
till kyrkomusiken ska främjas. Vägen in i kyrkans liv går ofta genom deltagande i köroch konsertverksamhet och musikens betydelse för gudstjänstlivet kan inte överskattas.
En revision av 1986 års psalmbok har genom Borgerligt alternativs inititativ i kyrkomötet
påbörjats.
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Undervisning – lärande och språk för tro

Kunskapen om bibeln, kristen tro och tradition är på många håll undermålig i det svenska
samhället. Därför ökar kraven på kyrkans undervisning för alla åldersgrupper. Under
visningen ska vara relevant och pedagogisk. För att motverka kyrkans inre sekularisering
vill vi stärka undervisning och fortbildning av anställda, förtroendevalda och volontärer.
Församlingarnas resurser för samtal såväl enskilt som i grupp ska ökas. Själavårds
perspektivet ska genomsyra församlingarnas undervisning.
Samverkan med skolor och utbildningscentra – från förskola till högskola och universitet –
är en omistlig del av kyrkans arbete, där undervisning i kristen tro och kristna värderingar
kan ges och unga och äldre mötas i dialog om livsfrågorna. Samlingar som t ex skolavslut
ningar är en del i mötet med barn och unga och Borgerligt alternativ vill att skolan och
kyrkan samverkar i dessa sammanhang.
Församlingarna kan med fördel i lämpliga former etablera och driva verksamheter
som är ett utflöde och en tillämpning av kyrkans undervisande och diakonala uppgift.
Det gäller t ex förskolor och skolor samt äldreboenden.
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Diakoni – tro i handling och närvaro

Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan. De svagaste i samhället, de som på
olika sätt är utsatta eller hamnat i svårigheter ska kunna få hjälp och stöd på ett sådant
sätt att deras egen förmåga och potential i förlängningen frigörs. Mötesplatser för att ge
kraft och skänka hopp ska etableras. Formerna för detta behöver ständigt utvecklas och
frivilliga insatser befrämjas.
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Församlingarna ska sträva efter ett uthålligt och långsiktigt diakonalt
arbete som ska ske såväl på individ- som gruppnivå. Många äldre lider
av oönskad ensamhet och isolering och behöver uppmärksammas, till
exempel genom besöksverksamhet. Den psykiska ohälsan, inte minst
bland unga, ska tas på allvar och kyrkans rika själavårdstradition
göras mer tillgänglig.

Den psykiska o
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Människors vilja att lägga tid och resurser i kyrkans och medmän
niskans tjänst måste bättre tillvaratas och uppmuntras. För att detta
engagemang ska möjliggöras behövs ökad kompetens hos såväl
volontärer som anställda. Frivilliggrupperna behöver uppmuntran,
ökad delaktighet och undervisning.
Kyrkan är en betydelsefull aktör i civilsamhället. När kriser och kata
strofer inträffar söker sig många till församlingarna för hjälp och stöd.
Därför behöver anställda och frivilliga kontinuerligt vidareutbildas i
katastrof- och krishantering. I många delar av samhället ökar dess
värre skjutningar och andra våldsdåd. Kyrkan måste var en tydlig röst
mot våldet och hjälpa och stödja dem som för sin tros skull eller av
andra orsaker är utsatta.
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Mission – att dela tro och liv

Allt arbete i församlingarna ska genomsyras av uppgiften att sprida
det glada budskapet om Jesus Kristus. Mission stavas därför i många
avseenden kommunikation. För att kyrkan ska nå ut med budskapet
är det viktigt med tydlig och berörande kommunikation, verkligt
lyssnande och vilja till öppen dialog. Borgerligt alternativ vill förstärka
församlingarnas kommunikation, och då inte minst vad gäller arbetet
med digitala och sociala medier, och värna flerspråkighet inklusive
teckenspråk.
Mission och kulturarv hör också samman. Kristendomen är en
betydande del av det svenska kulturarvet. Den kristna tron tydlig
görs ständigt genom att Svenska kyrkan är en av samhällets främsta
kulturbärare. Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i
kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta
är ett hela svenska folkets arv och därför är det nödvändigt att staten
ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Den kyrkoanti
kvariska ersättningen från staten behöver höjas. Vikten av att kyr
korna är öppna i så hög grad som möjligt kan inte nog inskärpas.

För att kyrkan ska
nå ut med budskapet
är det viktigt med
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Mission och internationellt biståndsarbete hör också samman. Uppdraget att vara till
medmänniskans tjänst gäller inte bara dem som vistas inom landets gränser. Inter
nationell diakoni och mission är att bistå människor i nöd, att förkunna budskapet om
befrielsen i Kristus och att långsiktigt arbeta för bättre levnadsvillkor i alla avseenden.
Samarbetet med de andra kyrkorna i Act Alliance ska fortsätta. När Sida nu avvecklar sitt
bidrag till det internationella arbetet är det viktigt att en prioritering görs så att biståndet
kommer dem till del som är i mest behov av det samt att insamlingsarbetet förstärks.
Borgerligt alternativ vill på alla sätt uppmärksamma och motverka förföljelse av män
niskor på grund av deras tro. Det är särskilt betydelsefullt att stödja kristna grupper
och kyrkor som lider under svåra förföljelser och umbäranden.
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Kyrkans organisation och närvaro i samhället och världen

Svenska kyrkan är en episkopal och demokratisk folkkyrka som ska vara öppen för alla.
En kyrka med låga trösklar, vidöppna portar och ett tydligt centrum. Demokratifrågorna
behöver ägnas ständig uppmärksamhet och nya och förenklade arbetsformer utvecklas.
Det betyder att det föreskrivna antalet ledamöter ska minskas i alla direktvalda organ som
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Kyrkovalen i dess nuvarande form är
mycket kostsamma och möjligheten att rösta elektroniskt ska införas.
Det medlemsvårdande arbetet ska prioriteras vilket innebär ett uthålligt arbete för att
både behålla medlemmar och vinna nya. Många medlemmar önskar tillhöra en annan
församling än den där de är kyrkobokförda. Denna fråga ägs inte av kyrkan utan avgörs
av Sveriges riksdag. Borgerligt alternativ är för en friare församlingstillhörighet där det
ska vara möjligt att tillhöra flera församlingar och dela sin kyrkoavgift mellan dessa.
Genom god hushållning ska kyrkoavgiften hållas så låg som möjligt. Högsta prioritet
är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi i hela landet. Borgerligt alternativ
vill utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften (mini- och maxtaxa)
och på det sättet motverka utträden av ekonomiska skäl. Den allmänna utjämnings
avgiften anser vi ska sänkas, liksom den inomkyrkliga utjämningsavgiften som drabbar
vissa församlingar mycket hårt.
Som arbetsgivare ska Svenska kyrkan vara ett föredöme genom jämställda och öppna
arbetsplatser. Platser där man gemensamt och med glädje gör ett gott arbete, där åsikter
och meningar bryts och eventuella konflikter förebyggs. Jämställdheten utgår från alla
människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och
sina känslor. Ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder,
funktionshinder eller av andra skäl.
Svenska kyrkan är en god huvudman för begravningsverksamheten där så är fallet och
nuvarande ordning bör därför bibehållas. Etiken i frågor som rör denna verksamhet är
mycket viktig och samverkansformer måste utvecklas. En sänkning av begravningsav
giften är nödvändig. Dessväre händer det att allvarliga incidenter och skadegörelse in
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träffar på kyrkogårdar i olika delar av landet. Borgerligt alternativ vill arbeta för ökad
trygghet och säkerhet på kyrkogårdar och begravningsplatser.
Ett gott liv för alla levande varelser på vår jord kräver ett ansvarstagande för hur jordens
resurser brukas. Svenska kyrkan är med sina skapelse- och förvaltarskapsperspektiv
en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett
föredöme. Borgerligt alternativ vill utveckla och effektivisera miljöarbetet och verka
för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor. Det är viktigt att ta vår del av det
globala ansvaret och påverka internationellt för en hållbar utveckling för hela vår jord.
Det ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands ska fortsätta. De många som invan
drat till Sverige med sin kristna tro bör dels välkomnas i Svenska kyrkan, dels beredas
möjlighet att fira gudstjänst på eget språk i församlingarnas lokaler. Samarbete och dialog
med invandrarkyrkor behöver utvecklas. Religionsdialog och samtal med människor av
annan tro är betydelsefullt. Genom religionsdialogen fördjupar vi vår kristna tro och kan
lära av och få ökad förståelse för varandra.
Våra svenska kyrkor i utlandet – SKUT – ska värnas då de är värdefulla mötesplatser
för allt fler svenskar som bor utomlands längre eller kortare tid och för turister. När
människor kommer i nöd och kriser och katastrofer inträffar har dessa kyrkor och
deras medarbetare en särskild stor betydelse.
BA:s kärnbudskap i kyrkovalet 2021

• Svenska kyrkan ska satsa på församlingarna och gudstjänstlivet, byråkrati
och centralisering ska motverkas.
• Svenska kyrkan ska satsa på barn och ungdomar bland annat genom dop och
konfirmation för att stärka kunskapen om kristen tro och stödja mänsklig mognad.
• Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet
och psykisk ohälsa.
• Svenska kyrkan ska satsa på kyrkomusik och värna kulturarvet genom öppna kyrkor
och välkomnande av skolavslutningar.

www.borgerligtalternativ.nu

