Ta tillbaka
din kyrka!
SD Malmös valmanifest
inför kyrkovalet 2021.
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Vision
Kyrkan ska finnas tillgänglig för kyrkans medlemmar vid livets allra viktigaste stunder
– såsom vid barnens dop, vid examen eller giftermålet. Kyrkan ska också alltid finnas
där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd vid sjukdom, psykisk
ohälsa eller när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.
Kyrkans medlemmar har olika åsikter och röstar på olika politiska partier. Malmö
pastorat ska kommunicera och agera på ett sätt så att ingen av kyrkans medlemmar
känner sig exkluderad från kyrkans gemenskap, oavsett politisk tillhörighet. Svenska
kyrkan i Malmö ska stå upp för sina traditioner och sin kristna identitet.
Sverigedemokraterna vill se en bred, offensiv, kulturbärande och missionerande kyrka
där den kristna tron och identiteten är stark och där det inte görs avkall på värderingar
eller traditioner. Jesus Kristus, Ordet, vår trosbekännelse, ska alltid vara i centrum.
Malmö pastorat och dess anställda ska vara föredömen och visa respekt för demokratiskt
fattade beslut och samhällets lagar och regler. Det innebär bland annat att Svenska
kyrkan i Malmö ska distansera sig från våldsförhärligande, kriminella och islamistiska
organisationer.
Malmö pastorat ska bli en ekonomisk hållbar kyrka full av aktiviteter, som slår vakt om
det kulturarv som pastoratet ska förvalta.
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Fastigheter och kulturarv
Malmö pastorat ska långsiktigt planera underhåll och vård av alla sina kyrkobyggnader,
församlingshem, prästgårdar och alla andra byggnader i dess fastighetsinnehav. Detta
ska främst genomföras med stöd av egna medel och kyrkoantikvarisk ersättning, men
även genom att söka stöd hos olika organisationer som stödjer kulturarvet. Även stödet
från församlingsborna och Malmöbor i allmänhet ska kunna användas för att finansiera
underhåll av kyrkobyggnader. Om Malmö pastorat tvingas, trots ihärdiga försök, att
avyttra fast egendom, ska detta göras i dialog med församlingsborna och de Malmöbor
som på olika sätt har levt omkring fastigheten eller brukat den.
Förslag
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●

Upprätta en etappindelad handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka.

●

Nolltolerans mot rivning av kyrkor.

●

Tillgänglighetsanpassa alla kyrkobyggnader i Malmö pastorat.

●

Inled en dialog med näringslivet för finansieringen av renoveringen av kyrkor.

●

Ansöka pengar hos kulturinstitutioner och stiftelser för att renovera 		
kyrkobyggnader.

Kyrkogårdar
I sin roll som huvudman för kyrkogårdsverksamheten ska Malmö pastorat göra det som
krävs för att hindra vandalisering på Malmös kyrkogårdar. Kameraövervakning, väktare,
ordningsvakter, drönare och andra metoder och åtgärder ska användas. I samverkan
med civilsamhället och myndigheter ska Malmö pastorat motverka vandaliseringen av
Malmös kyrkogårdar.
Förslag
●

Erbjuda stöd till Malmöbor som behöver polisanmäla brott mot griftefrid.

●

Dialog ska föras med Polismyndigheten, kommunen och civilsamhället om hur
man kan kraftsamla för att hindra vandalisering av kyrkogårdar.

●

Kyrkogårdsförvaltningen ska polisanmäla alla brott som äger rum på Malmös
kyrkogårdar.

●

Högt staket ska byggas omkring de utsatta kyrkogårdar som idag inte är 		
inhägnade.

●

Vandaliseringen av Malmös kyrkogårdar ska kartläggas.
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Ekonomi och administration
Malmö pastorat ska hushålla med sina resurser. Därför menar Sverigedemokraterna att
fler överväganden måste ske inför utgifter som inte är en del av kyrkans kärnverksamhet
och som därför kan undvikas. Sverigedemokraterna vill sänka alla ekonomiska trösklar
för medlemskap i kyrkan. Kyrkoavgiften måste sänkas när möjligheten uppstår.
Sverigedemokraterna vill sänka arvodena för kyrkopolitiker och till sist avveckla de helt
och hållet. Kyrkan är inte en kommun där förtroendevalda ska arvoderas. De som vill
vara med och ta beslut i kyrkan ska göra det på ideell basis. Kyrkopolitiken ska spegla
resten av kyrkans verksamhet där många medlemmar lägger ner mycket tid och kraft
helt ideellt.
Förslag
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●

Sänka kyrkoavgiften när möjligheten uppstår.

●

Kollekt ska inte tas upp för verksamheter som sprider våldsbejakande budskap
eller sprider extremism och andra antidemokratiska budskap.

●

Inget samarbete mellan Svenska kyrkan i Malmö och islamister, eller 		
organisationer som har samröre med islamister.

●

Bidrag till nomineringsgrupper ska avvecklas.

●

Malmö pastorat ska upprätta en alkoholpolicy.

●

Kyrkopolitikers arvoden ska sänkas, särskilt de högst arvoderade 			
kyrkopolitikernas arvoden.

Mission
Malmö är idag en segregerad och splittrad stad, och i många av våra förorter är
utanförskapet och arbetslösheten hög. Dessutom gror en farlig religiös fundamentalism,
särskilt i form av islamism. Kyrkan har ett stort ansvar att sprida Guds Ord för att vara
en motvikt till utanförskap och religiös fundamentalism.
Förslag
●

Återetablera en kyrka vid Rosengårds centrum.

●

Fler kristna mötesplatser i Malmös socialt utsatta områden.

●

Utveckla och utöka ungdomsmötesplatsen Kraftstationens verksamhet.

●

Upprätta en missionsstrategi för Malmö.
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Diakoni
Svenska kyrkan beskriver diakoni som kyrkans omsorg om medmänniskan och
skapelsen. Diakoni brukar också benämnas som kyrkans sociala arbete. Kyrkan bör
genom sin diakoni prioritera att ge utsatta människor andlig vägledning, stöd, trygghet
och mänsklig gemenskap.
Förslag
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●

Malmö pastorats organisation ska vid kristna högtider kraftsamla för att stödja
utsatta människor i Malmö.

●

Fler diakonala mötesplatser ska upprättas i socialt utsatta områden.

●

Ensamma och socialt isolerade äldre, brottsoffer, unga som lider av 			
psykisk ohälsa eller är drabbade av hedersrelaterat förtryck, är grupper som
Sverigedemokraterna gärna ser får en mer framskjuten plats i kyrkans sociala
arbete.

Medlemmar
Malmö pastorats relation med Svenska kyrkans medlemmar måste vara mer lyhörd.
Idag finns det få möjligheter för alla kyrkans medlemmar att uttrycka sina åsikter om
vad de förväntar sig av kyrkan i dagens Malmö. Sverigedemokraterna vill skapa fler
forum där kyrkans medlemmar kan framföra vad de önskar av kyrkan. Ungdomar ska
inte bara få ett större utrymme i kyrkan, utan de måste även få ett större inflytande i
kyrkan. Kristofobin i Malmö ska uppmärksammas.
Förslag
●

Malmö pastorat ska tillsammans med andra kyrkosamfund i Malmö upprätta
en handlingsplan mot kristofobi.

●

Utdela medlemspeng till Svenska Kyrkans Unga i Malmö pastorat.

●

Större hänsyn ska tas till passiva medlemmar i kyrkan, som inte är delaktiga
nog att utöva inflytande, men betalar sin kyrkoavgift.

●

Alla former av centraliseringar inom organisationen ska utredas och 		
remitteras innan beslut tas.

●

Upprätta en avdelning för frivilligverksamhetens samordning inom Malmö 		
pastorat.

●

Formalisera ungdomarnas inflytande i pastoratet genom inrättandet av ett 		
ungdomsråd.
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Undervisning
Undervisning är en av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter. Svenska kyrkan i
Malmö ska samarbeta med olika kunskapsförmedlare i Malmö för att stärka kunskapen
om kristen tro. Pastoratet ska vara drivande i att kunskap om kristen tro fördjupas och
sprids i Malmö.
Förslag
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●

Fortbilda personal och förtroendevalda i Barnkonventionen och 			
barnkonsekvensanalysen.

●

Utarbeta en strategi för hur bilden av och information om konfirmation ska
förmedlas till ungdomar.

●

Pastoratets fristående förskoleverksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt
sätt vilket innebär att förtroendevalda har insyn i verksamheten samt att
kyrkorådet har kunskap om det regelverk som är relevant för 			
förskoleverksamhet.
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Malmö

