Hyssna och Varberg den 18 sep 2013
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
751 70 UPPSALA
ANMÄLAN

Ang.
Uttalande av biskop Eva Brunne inför kyrkovalet
med avsikt att misskreditera och varna för nomineringsruppen Frimodig kyrka
Det väckte stort uppseende att biskop Eva Brunne på sitt offentliga twitterkonto @BiskopEva
(med 856 s.k. följare) dagen före kyrkovalet pekar ut nomineringsgruppen Frimodig kyrka,
som en grupp man inte ska rösta på.
Det sker efter att hon i en tidigare tweet uppmanat till röstning på "dem som inte gör
skillnad på människor." Som svar på en fråga förtydligar hon sig och säger att man kan rösta
på "i stort sett alla utom Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka." (Se bifogad skärmdump)
Det är synnerligen allvarligt att en biskop offentligt på detta sätt lägger sig i den
demokratiska processen i kyrkovalet och i svepande formuleringar insinuerar att en
inomkyrklig nomineringsgrupp som Frimodig kyrka "gör skillnad på människor."
Är det genom att omfatta åsikter i flera kontroversfrågor och hävda uppfattningar som delas
av stora delar av världskristenheten som Frimodig kyrka" gör skillnad på människor," eller
vad syftar biskopen på? Genom sitt agerande tar hon också avstånd från flera präster och
andra församlingsanställda i Stockholms stift som kandiderade på Frimodig kyrkas listor och
som på olika sätt står under biskopens tillsynsansvar.
Det är inte en biskops uppgift att lägga sig i valprocess och döma ut medkristnas teologiskt
grundade uppfattningar. Hennes agerande visar på omdömeslöshet, som i förlängningen
också påverkar Svenska kyrkans ekumeniska relationer. Seriösa teologiska samtal blir
omöjliga när en innehavare av biskopsämbetet reducerar teologiska överväganden till
dagspolitik.
Vi hemställer därför att ansvarsnämnden i enlighet med KO:s föreskrifter således prövar om
Eva Brunne genom sitt uttalande och inblandning i kyrkovalet "i avsevärd mån skadat det
anseende en biskop bör ha" (KO 30 kap §5, fjärde stycket)
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