Til kirkeminister Marianne Jelved
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
København 5. december 2014

Opfordring til at gennemføre lovgivning om folkekirkens fremtidige styre
Da kirkeminister Manu Sareen for 2 år siden nedsatte et udvalg, som fik til opgave at komme med
forslag til en ny folkekirkestruktur, hvor kirken i højere grad fik indflydelse på egne anliggender, hilste
de frie kirkelige organisationer det meget velkommen, at vi var inviteret med i udvalget.
Det har altid været et grundsyn i de frie kirkelige organisationer, at folkekirken er udtryk for et
familieskab, hvor den officielle kirke, organisationerne og andre frivillige har hver sine opgaver, men
tilsammen udgør vi folkekirken. Dog, når det kommer til kirkelige anliggender, økonomi og indre
anliggender, er det kun den officielle kirke - fra minister og folketing til menighedsråd - der har
indflydelse på folkekirkens anliggender. Med det bredt nedsatte udvalg kunne der tænkes én
folkekirke med mange indgange og mange arbejdsfelter med mulighed for at føre en bred
kontinuerlig samtale om kirkens anliggender til gavn for børn, unge og voksne.
Det er stærkt beklageligt at være vidne til, at de politiske forhandlinger om folkekirkens fremtid, er
brudt sammen. Det er grænsende til det useriøse, at de samme politikere, som med argumentet om
angst for, at kirken politiseres, hvis den får indflydelse på egne anliggender, nu selv politiserer kirken.
Det fremmer ikke tilliden til, at politikere skulle være bedre til at tage ansvar for folkekirken end et
demokratisk valgt organ.
Vi skal derfor stærkt opfordre kirkeministeren og regeringen til at gennemføre lovgivning på området,
så folkekirken får indflydelse på egne anliggender, og hvor de frie kirkelige organisationer betragtes
som en fuldgyldig del af én samlet folkekirke.
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