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Beslut om ny kyrkoherde för Malmö pastorat
Sverigedemokraterna motsätter sig valet av ny kyrkoherde då vi inte anser att den person som
kyrkorådets arbetsutskott föreslår är lämplig som kyrkoherde.
Den person som kyrkorådet valt till ny kyrkoherde är känd för att ständigt göra spektakulära utspel
som skapar kontroverser. 2016 formulerade personen i fråga en bön som en avslutning till ett utskick
om en rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. Bönen inleds med:
”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och
inspiratör…”
Denna tolkning av treenigheten hade ingen förankring i Svenska kyrkan och mötte självklart kritik från
flera håll, bland annat från aktörer inom Svenska kyrkan.1
Så sent som i februari i år skrev personen i fråga under en debattartikel2 där hon förespråkar att
Sverige ska bistå med att IS-barnen i Syrien ska föras till Sverige, vilket har varit en kontroversiell
politisk fråga.
2016 lämnade en representant från POSK en motion till kyrkomötet som berör ett brev3 som personen
i fråga skrivit under. Brevet skickades ut till sju av riksdagens åtta partier. I brevet finns flera oriktiga
påståenden, bland annat att ”Israels regering har klargjort att man ’aldrig kommer acceptera en
tvåstatslösning’”. Motionen från POSK:s representant till kyrkomötet kräver en dementi av detta
påstående och andra påståenden, som den person som nu valts till ny kyrkoherde i Malmö pastorat,
skrivit i brevet till sju riksdagspartier.
Det visar på ett dåligt omdöme och bristande kunskaper när en representant för Svenska kyrkan
skickar ett brev till sju riksdagspartier med påståendet om att Israels regering aldrig kommer acceptera
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en tvåstatslösning. Det är ju tvåstatslösningen som har varit utgångspunkten för alla förhandlingar
mellan israeler och palestinier.
Det är denna person som gång på gång har gjort märkliga utspel som polariserar och skapar
upprördhet, som kyrkorådet har valt till Malmö pastorats nya kyrkoherde.
De flesta av verksamhetsråden har varit tydliga med att man inte vill ha en kyrkoherde som gör
politiska utspel. Sverigedemokraterna anser att verksamhetsrådens önskemål ska respekteras. Även
vi sverigedemokrater menar att det behövs en kyrkoherde som enar samt fokuserar på pastoratets
organisation och ekonomi. Dessutom är det viktigt att kyrkoherden på ett tydligt och enkelt sätt kan
presentera Kristus budskap, på det sätt som det är förankrat i Svenska kyrkan.
Sverigedemokraterna är oroliga för att den person som nu valts till kyrkoherde kommer använda sin
plattform för att göra liknande politiska och spektakulära utspel som har utmärkt henne under de
senaste åren. Detta kommer förvärra det medlemstapp som vi redan ser idag. Tyvärr förstår vissa
präster inte att de flesta medlemmar i Svenska kyrkan har inget intresse överhuvudtaget av någon
politisk agenda. Det är inte därför man vänder sig till kyrkan.
Samma personer som har föreslagit denna kyrkoherde fick för tre år sedan köpa ut4 en annan
kyrkoherde som de hade föreslagit, med 1,9 miljoner kr av medlemmarnas pengar. Med tanke på de
misstag som begåtts är det märkligt att Socialdemokraterna och POSK inte beaktar
Sverigedemokraternas protester mot valet av denna kyrkoherde.
Jag yrkade avslag på förslaget till ny kyrkoherde.
Då mitt yrkande inte fick majoritet, reserverar jag mig mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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