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Prästers vigningslöfte och vigning av samkönade par

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet återkomma
med ett förslag till ändring i kyrkoordningen, som innebär att det blir ett villkor för
vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön.

Motivering
2009 års kyrkomöte beslutade om ändringar i kyrkoordningen och i anvisningarna
till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst så att par av samma kön kan vigas
i Svenska kyrkans ordning (KsSkr 2009:6, G 2009:2, KmSkr 2009:1).
Kyrkomötet 2015 behandlade flera motioner om de kyrkliga handlingarna som
berörde vigsel och att ingen ska diskrimineras i samband med kyrkliga handlingar.
Av olika anledningar kunde kyrkomötet inte ta upp en av motionerna och den andra
motionen kunde inte heller behandlas då Läronämnden inte hade yttrat sig mellan
session 1 och 2. Därför återkommer vi nu åter med en motion i ämnet.
I kyrkoordningens 25 kap. 2 § finns det beskrivet de villkor som idag finns för
den som vill vigas till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst:
Till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst får den vigas som
1. är döpt och konfirmerad,
2. tillhör Svenska kyrkan, och
3. har förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans
med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst oavsett deras
kön.
Vi anser att det bör tillföras ett fjärde villkor för den som vill vigas till präst inom
Svenska kyrkan. Vi önskar därför att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att ta fram en
fjärde punkt som innebär att endast den får vigas till präst inom Svenska kyrkan som
har förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön.
Vid behandlingen av frågan om samkönade vigslar betonade kyrkomötet ”att i
Svenska kyrkan ryms olika sätt att se på äktenskapet. Det är inte en fråga av en
sådan karaktär att den böra kunna leda till splittring inom kyrkan och inte heller i
olika kyrkogemenskaper.” (G 2009:2)
Utifrån detta har vi som motionärer valt att bejaka att de som redan idag är vigda
till tjänst i Svenska kyrkan ska kunna behålla sin rätt att neka vigslar. Samtidigt
menar vi att Svenska kyrkan om den ska kunna kvarstå som en trovärdig aktör måste
stå tydligt upp för den position och de steg man tagit mot en öppen och inkluderande
äktenskapssyn. Om kyrkan ska ses som en kraft som står upp för kärleken,
likabehandling och inkludering anser vi att det därför har blivit dags för kyrkan att
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tydligare signalera till dem som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans
vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha
förklarat sig beredda att förrätta vigsel av par av samma kön.
Villkoret som vi vill att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att formulera kommer
inte att medföra någon plikt att viga. En präst som bedömer att ett visst par av olika
skäl inte bör vigas kan alltjämt neka vigsel på samma sätt som en präst idag kan
neka att viga en man och en kvinna. Men vi tror att bestämmelsen ändå fyller en
viktig funktion då den blir en kraftfull signal om vilken kyrka vi vill vara och vilken
människo- och äktenskapssyn vi vill att kandidater till kyrkans olika uppdrag bör
vila i. Vi vill vara en öppen inkluderande och välkomnande kyrka istället för en
exkluderande och sluten sådan. Vi kan inte blunda för det samhälle och den
verklighet som Svenska kyrkan står i.
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