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I. Introduktion 
 

I.1. Inledning 

Frågan om de homosexuellas rättigheter ställs alltför sällan. En av anledningarna är att frågan 

om rättighet uppstår först när någon är villig att stå för sin läggning och kräver sin rätt. 

Heterosexuella tänker ofta inte på att homosexuella finns eller låtsas att de inte finns. För att 

en förändring ska kunna ske krävs att heterosexuella är beredda att se dem och att 

homosexuella visar sig mer öppet. 

Det kan vara lätt att vara fördomsfri om en vän eller en kändis berättar att han/hon är 

homosexuell, men hur reagerar man när det gäller en släkting? En början till jämställdhet och 

mindre homofobi kan vara om var och en försöker tänka sig in i situationen att en släkting är 

homosexuell. Skulle du känna annorlunda för honom/henne och skulle du tycka att det är 

rättvist att han/hon riskerar att bli diskriminerad, misshandlad eller mördad p.g.a. sin kärlek? 

När homosexualitet tas upp så hamnar tyvärr fokus ofta på "sexbiten". Om folk tillät sig att se 

längre än till dit så skulle de upptäcka att det handlar om en människa med samma behov och 

med samma rätt att älska och bli älskad som alla andra. 

Samhället i stort har blivit mer öppet och accepterande i sin hållning till homosexuella 

och deras situation. Kyrkan har dock också en viktig funktion i samhället och därför är det 

viktigt att de, precis som övriga institutioner, följer med i samhällsutvecklingen och att de 

vågar diskutera frågan. Eftersom de som arbetar inom kyrkan kommer i kontakt med många 

personer i vitt skilda situationer så är det viktigt även för dem att kyrkan kommer fram till en 

gemensam ståndpunkt även i denna fråga.  Den person som söker upp prästen, eller någon 

annan inom kyrkan, ska inte behöva vara rädd för vilket bemötande de ska få.                                                 
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I.2. Syfte 

Ett av mina syften med denna uppsats var att försöka se om de fördomar som finns idag mot 

homosexuella härstammar från tiden då kyrkan hade stort inflytande över människors liv. 

Ytterligare ett syfte är att titta närmare på hur kyrkan förhåller sig till homosexuella personer 

och förhållanden idag. Har förhållningssättet mjukats upp? 

 

I.3. Metod 
Jag har valt att hålla min text ganska allmän och inte avgränsa ämnet så snävt. En av 

anledningarna är att de diskussioner som förs i detta ämne inom Svenska kyrkan är väldigt 

allmänna och breda. Den andra orsaken är att eftersom dessa diskussionsgrupper som tillsatts 

för att diskutera frågan om homosexualitet sällan kommer fram till någon direkt gemensam 

ståndpunkt så blir även deras skrifter lite ”platta” och allmänt hållna. En tredje orsak är att 

detta är ett ämne som människor behöver tänka igenom och sätta sig in i, men också diskutera 

med andra. För att bäst kunna göra detta kan det vara bra att ha en lite allmänt hållen text.  

För att ta reda på fakta i mitt ämnesval har jag först och främst använt mig av 

källforskning. Jag har sökt efter material i böcker, på Internet och i artiklar. Jag måste erkänna 

att några av böckerna jag läst är valda på en chansning. Det fanns inte något stort urval av 

böcker i detta ämne på Hudiksvalls bibliotek så jag fick istället använda mig av fjärrlån. Jag 

gick helt enkelt efter boktitlar som lät lämpliga för mitt ämne.  

 

I.4. Presentation av uppsatsen 
Till att börja med har jag tittat på hur synen på homosexualitet har sett ut genom tiderna, 

framför allt ur kyrkan och Bibelns perspektiv. Därefter har jag tittat lite närmare på vilket 

bemötande en kristen homosexuell kan få från andra kristna. Vilka argument lutar sig de 

accepterande respektive negativt inställda till homosexuella relationer på? Har bibelns ord 

någon betydelse när det gäller etiska ställningstaganden? Slutligen har jag också tittat lite på 

det här med äktenskap och partnerskap. 
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II. Det historiska perspektivet 
 
Man kan finna att det redan före ”de gamla grekerna” förekom samhällen med homosexualitet 

integrerat i samhället och kulturen. I de förkristna kulturerna, framför allt Grekland och till 

viss del Romarriket, var homosexualitet en till stor del accepterad företeelse, åtminstone när 

det gällde män ur det övre samhällsskiktet. I Grekland beskrevs de främsta gudarna, t.ex. Zeus 

och Apollon, som homo- och bisexuella. Dåtidens människor verkar har varit främmande för 

vår tids nedlåtande syn på homosexualitet.1

Under romerska rikets senare del hårdnade romarnas attityder och på 500-talet 

infördes till och med dödsstraff för homosexuella handlingar. På medeltiden kom kyrkans syn 

på homosexualitet att bli mer och mer dominerande. Sex fick bara förekomma inom 

äktenskapet och i barnalstrande syfte. I inledningen införde man varningar för homosexuella 

handlingar, men efterhand så hårdnade straffen.2  

Det första organiserade fördömandet av homosexualitet kan spåras till tiden för bibelns 

tillkomst. En förklaring till detta kan vara att de judiska religiösa ledarna var oroliga för att 

folket skulle dö ut som en följd av bl.a. pest och krig. Det blev därför viktigt att de sexuella 

relationerna kunde resultera i en avkomma, all annan sexualitet bestraffades. Mot slutet av 

1100-talet införde påven Innocentius III dödsstraff för sodomi, dit räknades även 

homosexualitet.3 Tidigare hade straffet varit landsförvisning och konfiskering av egendom. 

Utvecklingen i de flesta europeiska länder på 1200-talet följde samma mönster.  Begreppet 

sodomi var däremot brett och kunde exempelvis även gälla avbrutna samlag mellan man och 

kvinna eller samlag med turkar, saracener och judar.4 Detta samlingsbegrepp fick sitt namn 

efter den syndfulla staden Sodom, som jämnades med marken i Bibelns Israel. 5

Under åren före första världskriget ökade förföljelserna av de homosexuella i 

Tyskland. En av de mörkaste delarna i historien inträffade i Nazityskland. Homosexuella män 

spärrades in och mördades i koncentrationslägren. Det går inte att fastställa hur många som 

mördades eftersom nazisterna förstörde sina arkiv. Precis som judarna tvingades de 

homosexuella männen att bära en symbol på sina kläder, en rosa triangel. Den rosa tringeln 

                                                           
1 Bohman (1995), sid 35f. 
2 Ibid, sid 36f 
3 Ibid, sid 38. 
4 Ibid, sid 39. 

 
5 Fagerberg (1982), sid 93. 
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har sedan använts som en symbol mot diskriminering och för homosexuell stolthet. Lesbiska 

kvinnor tvingades att bära en svart triangel, tecknet för att de var ”asociala”.6

Än i dag finns dödsstraff för homosexuellt beteende i några länder och i vissa andra 

länder så bestraffas homosexualitet med långa fängelsestraff. I Sverige togs förbudet mot 

homosexuella handlingar bort 1944. Förbud mot homosexuella handlingar gäller oftast män. 

Ett av de få länder som även nämnt kvinnor i lagtexten är Sverige.7

 

II.1. Beteckningen ”homosexualitet” 
Det är inte längre förbjudet eller klassat som sjukdom att vara homosexuell. Under många 

århundraden hade kyrkan makten över sexualmoralen. Åsikten var att äktenskapet instiftades 

av Gud i syfte att människorna ska fortplanta sig och föra släktet vidare. Genom dessa åsikter 

blev sexuell samvaro utanför äktenskapet förbjudet enligt lag och tabubelagt. Mot slutet av 

1800-talet börjar det ske en förändring och människans sexualitet blir mer en fråga för läkaren 

än prästen. Trots att frågan flyttats över till läkarnas bord så kvarstår i stort sett tidigare tabun 

och förbud. Sexuella handlingar skall fortfarande endast ske mellan äkta makar och sexuell 

lust anses oskiljbar från fortplantning.8  

Det är vid denna tid som två nya medicinska beteckningar dyker upp: heterosexualitet 

och homosexualitet. Dessa båda beteckningar namngav en sexualitet som skedde enbart för 

njutnings skull, inte i barnalstrande syfte. Med detta avsågs helt enkelt: när två personer av 

samma kön hade sex utan att få barn så begick de en homosexuell handling; när två personer 

av olika kön hade sex utan att få barn så begick de en heterosexuell handling. Båda dessa 

handlingar sågs som lika förkastliga för fortfarande härskade åsikten att sex skulle ske med en 

förhoppning om att det skulle resultera i ett barn. Det var endast tygellösa och onaturliga 

människor som hade sex för njutnings skull och det hette då att de ägnade sig åt endera homo- 

eller heterosexualitet.  

Ordet "Homosexualitet" myntades av en läkare på 1800-talet. I och med att ordet och 

begreppet homosexuell infördes blev det också möjligt att börja tänka på människor som 

homosexuella. Utvecklingen av språkbruk och begrepp skedde samtidigt som medicinen tog 

över kyrkans roll vad gällde att beskriva homosexualitet. I och med detta så beskrivs det som 

 

                                                           
6 Ahlström (1999), sid 64. 
7 RFSL: s hemsida, faktablad: http://www.rfsl.se/info/pdf/varlden.pdf
8 Bohman, sid 37ff. 

 
 

http://www.rfsl.se/info/pdf/varlden.pdf
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en egenskap, ett karaktärsdrag. Tidigare användes benämningar som "sodomi" och "det 

onämnbara". Homosexualitet i form av homosexuella handlingar och relationer har 

förekommit i alla tider och de flesta kulturer, endast ordet och begreppet är ganska nya. 9  

En bit in på 1900-talet blir begreppet heterosexualitet normaliserat och får en ny 

innebörd: känslomässig attraktion till personer av det andra könet. Kravet på fortplantning 

avtar och nu ses det inte längre som onormalt att vilja ha sex utan en önskan om graviditet. Nu 

flyttar man gränsen för vad som är normalt och inte. Gränsdragningen dras vid val av partner: 

partner av samma kön ses som onormalt; parter av olika kön ses som normalt. 

På grund av läkarnas ökade inflytande börjar då homosexualitet alltmer att ses som en 

sjukdom och eftersom det stämplas som en sjukdom, snarare än en kriminell handling, leder 

det till ändringar i strafflagstiftningen. Tidigare hade homosexuella handlingar kunna 

bestraffas med straffarbete och fängelse upp till två år men 1944 avkriminaliseras 

homosexualiteten i Sverige. Vid den här tiden anses det att personen snarare är i behov av 

vård än straff och att man kan komma till rätta med ”problemet” genom terapi och diverse 

behandlingsmetoder.10

Att leva ihop med någon av samma kön har bara varit möjligt de senaste decennierna. 

Allt fler tar till vara på denna nya möjlighet och fler vågar synas utåt som par. Vår kultur är 

den första generationen på tvåtusen år som kunnat acceptera detta. Efter avkriminaliseringen 

så var homosexualitet långt ifrån accepterat i samhället. En punkt som inte förbättrade 

situationen var att när homosexualitet avkriminaliserades så klassades det istället som 

mentalsjukdom. Denna beteckning togs till slut bort av Socialstyrelsen men det dröjde ända 

till 1979 innan detta hände. Många av dem som är negativa till homosexuella relationer tar 

fortfarande gärna fasta på sjukdomsbeteckningen, även om den tagits bort, se exempelvis 

avsnittet om så kallade ”bota-homo-rörelser”. 

 

II.2. Några viktiga årtal i Sveriges utveckling: 
 
1944:    Homosexuella förbindelser mellan vuxna blir tillåtna.11

 
1950:    Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL, bildas.12

 

 

                                                           
9 Ibid, sid 21. 
10 Bohman, sid 46. 
11 Fagerberg, sid 77. 
12 Andreasson (2000), sid. 278 

 
 



 8

1973:    Riksdagen uttalade att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt    
             fullt acceptabel samlevnadsform.13

 
1978:    Åldersgränsen för homosexuella förhållanden blir densamma som för   
              heterosexuella.14

 
1979:    Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsbegrepp.15

 
1984:    Homosexutredningen färdig.16

 
1984:    Ärkebiskopen råder homosexuella till celibat.17

 
1987:    Förbud att diskriminera homosexuella införs.18

 
1988:    Lag (1987:813) om homosexuella sambor införs.19

 
1995:    Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap infördes.20

 
2003:  Fr.o.m. 1 februari 2003: rätt att prövas som adoptivförälder.21

 

II.3. Så kallade ”Bota-homo-rörelser” 
Heterosexualiteten hade ju tidigare blivit friskförklarad och 1979 togs även sjukdomsstämpeln 

bort från homosexualiteten, däremot betraktades de fortfarande inte jämbördiga. Inom bl.a. 

teologin fortsatte man att särskilja hetero- och homosexuell kärlek. Återigen tog präster och 

andra religiösa ett kliv framåt för att göra sina röster hörda i detta ämne. Diverse 

organisationer bildades och så kallad botande själavård börjar spridas, dessa har förgreningar 

över stora delar av världen. Genom t.ex. bön, samtalsterapi och handpåläggning påstår man att 

homosexuella kan omvändas till ett heterosexuellt liv. 

En av de så kallade bota-homo-rörelserna som finns representerade i Sverige är 

Medvandrargruppen som startades i mitten av 90-talet. Den har sina rötter i den amerikanska 

sammanslutningen ”Exodus”, som närmast kan beskrivas som ett korståg mot 

homosexualitet.22 På medvandrarnas hemsida23 kan man läsa att föreningen vill vara en 

 

                                                           
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor: http://www.nia.se/frameset.htm
22 Ahlström, sid 56 
23 Medvandrarna: http://www.crossnet.se/medvandrarna/

 
 

http://www.nia.se/frameset.htm
http://www.crossnet.se/medvandrarna/
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"stödgrupp för dig som brottas med homosexualitet" och att det är Medvandrargruppens 

övertygelse att det inte är i förening med Guds vilja att leva ut en homosexuell livsstil. 

Medlemmarna i Medvandrargruppen tillhör olika trosuppfattningar, även personer som är 

verksamma inom Svenska kyrkan. Det som binder dem samman är deras inställning till 

homosexualitet, en klassisk kristen syn på Bibeln, människan och hennes sexualitet. Man kan 

ju ställa sig lite frågande till om präster inom Svenska kyrkan borde få vara verksamma inom 

dylika organisationer. Detta är ett utdrag ur ett av kyrkans samtalsdokument: 

Om en person vill ha hjälp att förändra sin situation, bör kyrkan handskas med 
detta som en personlig själavårdsangelägenhet. Kyrkan bör däremot inte 
sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” 
homosexuella.24

 
På EKHO: s (Ekumenisk kristen förening för homo- och bisexuella) hemsida25 kan man bl.a.  

läsa om Ulf Lidman26. Efter hjälp från Exodusrörelsen trodde han att han blivit av med sin 

homosexuella läggning. ”Behandlingen” skedde genom förbön, helig olja, psykologkontakt 

osv. Han fick veta att han erotiserat och feltolkat sina ömhets- och bekräftelsebehov som 

homosexuella ”böjelser” men genom terapi och själavård skulle dessa känslor omkanaliseras. 

Lidman gav även ut en bok, ”En gång gay, alltid gay?”, där han berättar om hur han blev fri 

från sin homosexualitet. Boken uppmärksammades inom konservativt kristna kretsar, den 

bekräftade ju deras tankar om att Gud kan förändra en persons sexuella läggning.  

Ulf Lidman gifte sig och fick barn men efter sju år kom dråpslaget när han insåg att 

han fortfarande var attraherad av män. När han då vände sig till Exodus för att få stöd och råd 

blev svaret ”att han var under inflytande av demoniska krafter” och den hjälp de erbjöd var 

förbön med helig olja och vatten. Detta svar var inte längre nog så han beslöt sig för att bryta 

upp från Exodus och själv söka svar på sina frågor, bl.a. genom att läsa teologi. Så småningom 

lyckades han, genom sina studier och terapi, komma fram till att det går att vara en troende 

kristen fast man lever ut sin homosexualitet. Exodus har i sig inget emot den homosexuelle, 

däremot så anser de att om man inte kan ”botas” så ska man leva i celibat. 

 

                                                           
24 Svenska kyrkans hemsida:  
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/dokument_homosex.pdf  
25 EKHO: http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/index.html
26 Ulf Lidman: http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/ulflidman.html

 
 

http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/dokument_homosex.pdf
http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/index.html
http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/ulflidman.html
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Denna typ av bota-homo-rörelser kan vara farliga.27 När en människa börjar komma 

underfund med att han/hon kanske är homosexuell så startar lätt en virvelstorm av tankar, 

känslor, frågor och tvivel. För en troende person tillkommer dessutom de religiösa frågorna. 

Om man i ett sådant läge vänder sig till dylika rörelser så kan de göra mer skada än nytta. En 

av Ulf Lidmans vänner tog livet av sig när han ”insåg” att Gud inte kunde ”hela” honom. 

Jag kan inte låta bli att kommentera Caragounis böcker som jag läst inför denna 

uppsats. Han arbetar, åtminstone när böckerna skrevs, som professor i Nya testamentets 

exegetik vid Lunds universitet. Tidigare har han även undervisat i bl.a. Uppsala och London. 

Han har även publicerat ett stort antal studier om bl.a. teologiska och kulturella frågor i 

internationella vetenskapliga tidskrifter. Av någon anledning, förmodligen det faktum att han 

är professor och att mycket av det han skrivit publicerats, förväntade jag mig att böckerna 

skulle vara öppet och neutralt skrivna, men det var de inte utan det känns som om de är 

skrivna av en bokstavstrogen man med en gammeldags syn på omvärlden. Caragounis 

likställer t.o.m. kleptomani och homosexualitet! Det skulle inte förvåna mig om hans böcker 

används inom exempelvis Medvandrarna just p.g.a. att han i mångt och mycket verkar 

framföra åsikten att homosexualitet är ett problem som en person kan komma tillrätta med 

bara han/hon verkligen vill. 

Läggningen är inte okontrollerbar, den kan tyglas. /…/ Anledningen till att 
kleptomanen men inte den homosexuelle av samhället anses vara ansvarig för sina 
handlingar är att kleptomanen är till skada för samhället genom sina stölder, 
medan de samtyckande vuxna homosexuellas handlingar anses inte skada någon. 
Detta högst tvivelaktiga resonemang innebär att de olika bemötanden som dessa 
två läggningar får av samhället inte avgörs av själva läggningen – som det borde 
vara – utan på grundval av de resultat som deras läggningar leder till.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Sveriges riksdag: http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/ju/Ju709.asp
28 Caragounis (2000), sid 73f. 

 
 

http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/ju/Ju709.asp
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III. Positiva / negativa tolkningar 
 

Kyrkans inflytande på samhällets värderingar har varit stort och den har också haft makt över 

vilken sexualmoral som ska gälla. En del kristna anser att homosexualitet är en avvikelse från 

skapelseordningen och att det enligt Gamla testamentet är en synd och en perversitet. Men 

enligt den senaste tidens källforskning kan Gamla testamentets fördömande av homosexuella 

ha uppstått genom en felaktig översättning av Bibeln. Sedan har denna felaktighet vandrat till 

grekiskan, till latin o.s.v. ända till de nationella språken.29

Kyrkornas inställning till homosexualitet är idag inte enhetlig. Man kan säga att de 

olika inställningarna kan delas in i tre grupper: en rent avvisande, en mellanform (de skiljer 

mellan känslor och handling) och en mer neutral och förstående attityd.30 En del församlingar 

tolkar det kristna budskapet som att den homosexuelle ska omfattas av den kristna gemen-

skapen, men att församlingens uppgift är att återföra den homosexuelle till en etiskt försvarbar 

livsform. Han/hon kan även rekommenderas att leva i celibat. Andra kristna menar att man 

inte kan utläsa något fördömande mot homosexuella i det kristna kärleksbudskapet. De anser 

att alla människors lika värde inför Gud medför en acceptans av homosexuella. Jag kan tänka 

mig att många av dem som har en negativ inställning till homosexualitet tänker på samma sätt 

som Caragounis: 

Eftersom västvärlden traditionellt har haft en form av ”kristen grundsyn” har 
homosexualitet inte varit ett reellt problem där åsikterna har gått isär, det vill 
säga av filosofisk, etisk eller sociologisk art. Den som utövade homosexualitet 
förstod att han eller hon befann sig i utkanten av samhället och handlade därför i 
hemlighet och accepterade utan klagan att bli fördömd av allmänheten. 31

 

De troende som har en mer positiv och accepterande inställning till homosexuella anser att det 

visst går att bejaka homosexuell samlevnad och samtidigt följa bibelns ord. De anser att man 

helt enkelt måste tolka bibeltexterna utifrån vår miljö och ta hänsyn till den samhällsutveck-

ling o s v som skett, dagens samhälle ser ju inte ut som när texterna skrevs. Mycket av det 

som står i bibeln går inte att direkt överföra på dagens samhälle utan måste omtolkas, det 

bästa vore naturligtvis om hela bibeln på nytt kunde översättas från originalspråk och att  

texterna ev. också omtolkades så att de blir mer överförbara till nutid. I ett samtalsdokument  

                                                           
29 Bohman, sid 36. 
30 Fagerberg, sid 86. 
31Caragounis (1998), sid 7. 
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från Svenska kyrkan kan man exempelvis läsa följande: 

Kyrkan kan inte grunda sitt ställningstagande till homosexuella i kyrkan vare sig 
på enstaka bibelcitat eller enbart på en allmän moraluppfattning. Målet är att 
söka en position som förenar en genomarbetad bibeltrohet med en genomarbetad 
nutida användning och tolkning av bibeltexterna.32

 
Som texterna nu är skrivna, och översatta, kan det nästan bli farligt om människor helt strikt 

håller sig till det skrivna ordet eftersom det finns texter i bibeln som förespråkar t ex rasism 

och slaveri. Även det som står i bibeln angående homosexualitet bör omtolkas efter vår tids 

kunskap och samhälle. Bibeln, precis som allt annat, måste helt enkelt läsas med sunt förnuft, 

anser jag. Ännu en förklaring till personers avståndstagande skulle kunna vara: 

I våra försök att förstå eller beskriva oss själva tar vi ofta vår utgångspunkt i det 
eller den vi föraktar och talar på så sätt om vad vi själva inte är. Det är nästan 
som om vi måste förakta den andre för att kunna respektera oss själva. Inte minst 
den kyrkliga gemenskapen präglas av utanförskap respektive innanförskap, av ett 
slags vi-och-dom-tänkande.33

 

III.1. Dagens vetenskap 
Idag har vi mer kunskap om homosexuella människor och homosexualitet än vid tiden när 

bibeln skrevs. Vi vet t ex att man inte väljer sin sexuella läggning lika lite som man kan välja 

hudfärg, den är en del av personligheten. Tyvärr är många inom kyrkan okunniga och 

fördomsfulla i sitt förhållningssätt till homosexuella människor och homosexualitet överlag. 

Medan samhället följt med i utvecklingen och numer har en öppnare attityd lever många inom 

kyrkan kvar i det förgångna och har alltså en mer förtryckande attityd. En del av det avstånds-

tagande sättet beror rätt och slätt på homofobi, en annan orsak kan vara en strikt bibeltolkning. 

Två av de böcker jag läst inför denna uppsats är skrivna av tidigare nämnda Chrys Caragounis 

som verkar vara en av dessa strikta tolkare av Bibeln och han skriver bl.a. så här: 

Modern medicinsk vetenskap och psykiatri kan ha sina lösningar eller partiella 
lösningar. Församlingen har sin Herres lösning och måste vara trogen mot den. 
Församlingen har ingen rätt att kompromissa med Guds Ord. Sådana 
kompromisser inte bara underminerar församlingens vittnesbörd och försvagar 
dess budskap om frälsning, /…/.34

 

                                                           
32 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage
33 Reimers & Lindström (2000), sid 149. 
34 Caragounis (2000), sid 98. 
 

 
 

http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
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IV. Bibeltolkning 
 

De som är negativt inställda hänvisar ibland till skapelseperspektivet när de talar om bibelns 

syn på homosexualitet och tillämpar det på dagens homosexuella människors samlevnad. 

Detta fungerar dock inte för man tvingas då lyfta ut sexualiteten från sitt sammanhang, alltså 

människans helhet. Det medför ju också att man måste tolka in budskap om homosexualitet i 

texter, exempelvis skapelseberättelsen, som inte handlar om detta.35

 KG Hammar verkar ha en sund inställning till hur man ska förhålla sig till bibelns 

texter: 

Till skillnad från delar av den svenska prästkåren vägrar KG Hammar att tolka 
Bibelns fördömande av homosexualitet bokstavligt. I likhet med många av sina 
kollegor anser han tvärtom att den heliga skrift måste sättas in i sitt historiska 
sammanhang. Ska man ta Bibeln på orden borde man i konsekvensens namn också 
införa ett förbud mot griskött och alkohol. Den ofta återkommande hänvisningen 
till Tredje Mosebok där det står att en man som ligger hos en annan man ska 
straffas med döden, brukar han bemöta med argument att man på Bibelns tid inte 
kände till djupa och varaktiga relationer mellan människor av samma kön.36

 
I tidsåldern när bibeln skrevs var det ganska vanligt att det förekom sex mellan 

personer av samma kön. På den tiden var det dock mer fråga om tillfälliga kontakter med t ex 

prostituerade men också heterosexuella män som hade sex med tonåriga pojkar. Alltså 

handlade det då mer om utnyttjande och, i det närmaste, även pederasti. Detta går ju inte att 

överföra till dagens homosexuella som ju snarare vill ha en möjlighet att leva tillsammans 

med den de älskar och att få leva med samma möjligheter som heterosexuella. Det går enligt 

min åsikt inte att jämföra dåtidens homosexualitet, som ligger närmare pederasti och 

utnyttjande, med dagens aktuella fråga som rör kärlek mellan två samtyckande vuxna 

personer. Caragounis håller dock inte med mig utan han anser att Bibelns författare mycket 

väl var medvetna om olika former av homosexualitet. Citaten nedan tycker han speglar ett 

homosexuellt förhållande som skulle kunna jämföras med dagens fast det har jag lite svårt att 

förstå: 

Ett av de tydligaste exemplen i antiken på vad som med dagens språkbruk skulle 
kunna kallas ett stabilt förhållande mellan samtyckande vuxna män ägde rum i 
Thebes. 37

 

                                                           
35 Arnell, Lars, Präst i Svenska kyrkan: http://home.swipnet.se/~w-20201/index.htm
36 Ahlström, sid 155 

 
37 Caragounis (2000), sid 37.  

 
 

http://home.swipnet.se/%7Ew-20201/index.htm
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 /…/ uppmuntrades under 300-talet f.Kr. en form av homosexualitet som ansågs 
idealisk. En general skapade det s.k. ”Heliga förbandet”, vilken var en utvald 
styrka på 300 man i form av älskare. Lojaliteten till varandra skulle få dem att 
kämpa heroiskt till det bittra slutet genom att först och främst tänka på sin älskare 
respektive älskade.38

  
Det verkar som om de bokstavstrogna tolkar in mer än vad som står i vissa texter och 

samtidigt bortser från texter som de förstått inte hör hemma i dagens samhälle. De tycks, 

förhoppningsvis, ha insett att man inte kan acceptera och följa allt som Paulus tyckte. För att 

ta några exempel på texter av Paulus som inte hör hemma i nutid så skriver han följande om  

kvinnan och judarna:  

Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att  själv  
undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan 
hon skall hålla sig tyst och stilla   

 
Judarna trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten39  

 
Om kärleken till medmänniskan ska vara det överordnade i kristen etik kan man inte leva 

bokstavligt enligt sådana texter. Gör man det så innebär det ju i förlängningen att man 

samtidigt accepterar förtryck av kvinnor, judar, homosexuella m.fl. och det kan väl knappast 

vara acceptabelt i dagens samhälle, vare sig vi är troende eller inte. I Grundbok för normativ 

etik kan man exempelvis läsa: 

Vi bör inte anamma några budskap okritiskt, oavsett med vilken förment auktoritet 
de uttalas. Just så tänker väl för övrigt många samtida företrädare för judendom, 
kristendom och islam. Även om t.ex. folkmord glorifieras i Bibeln är de beredda 
att ta avstånd från folkmord. De tolkar stödet i Bibeln för folkmord som uttryck för 
något annat än Guds vilja. Varför? Därför att de finner de ställningstaganden för 
folkmord, som uttrycks i Bibeln, moraliskt oacceptabla. Alltså kan dessa 
ställningstaganden inte härröra från Gud, tänker de. Men då äger de alltså en 
oberoende, sekulariserad moral, som de brukar som måttstock.40

 

IV.1. Romarbrevets första kapitel 
Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det 
naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga 
umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev 
otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.41

 

 

                                                           
38 Caragounis (1998), sid 21. 
39 Bibel 2000, 1Tim 2:11-12 och 1 Thess 2:15. 
40 Tännsjö (2000), sid 21. 
41 Bibel 2000, Rom 1:26-27. 
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I Romarbrevet 1:26 – 27 berättar Paulus om följderna av att leva ett Gudsfrånvänt liv och han 

tar då bl.a. upp sexuella perversioner. Texten talar om konsekvenserna av att man medvetet 

väljer bort Herren till förmån för avgudar. Bakgrunden och meningen med texten var att 

försöka motverka det omgivande grekisk-romerska samhällets influenser när det gäller 

sexuellt umgänge mellan personer av samma kön. I den kulturen var det inte ovanligt att gifta 

män hade tillfälliga erotiska förbindelser med, oftast yngre, män vid sidan av sitt äktenskap.42   

Han beskriver sexuella begär och lidelser men nämner inget om trohet, kärlek, ansvar 

eller varaktiga relationer. Denna text har alltså inget att göra med nutidens homosexuella, för i 

nutid handlar det ju om ansvarsfull homosexuell samlevnad mellan vuxna jämlika personer 

som verkligen älskar varandra. Kristna homosexuella personer som vill leva tillsammans i en 

relation kan inte alls känna igen sig i det som Paulus beskriver i Romarbrevets första kapitel. 

Eftersom texten talar om ett förhållningssätt man medvetet valt så går den inte att använda 

som argument mot genuin homosexualitet. Med dagens medicinska och vetenskapliga rön så 

vet vi nu att man inte själv väljer sin sexuella läggning. 

 
IV.2. Första korinthierbrevet och Första Timotheosbrevet 1:10 
 

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga 
otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra 
män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - 
ingen sådan får ärva Guds rike. 

 
/.../ för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och 
menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.43

 
Första korinthierbrevet 6:9-10 och Första Timotheosbrevet 1:10 texter handlar inte 

heller om människor som älskar varandra eller ansvarsfull homosexuell samlevnad. 

Texterna handlar snarare om prostitution och pederasti. Här syftas på det som ”lagen 

och ordningen” kräver. Motiveringen är alltså samhällsmoralisk, vilket inte utesluter en 

underliggande religiös värdering.44

 

                                                           
42 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage  
43 Bibel 2000, 1 Kor 6:9-10 och 1 Tim 1:10. 
44 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage  

 
 

http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-02.htm#TopOfPage
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Staden Korint var känd för sin sexuella lösaktighet och detta bibelställe ingår i en 

lastkatalog. Inga orättfärdiga får komma in i Guds rike; bland dessa nämns t ex 

avgudadyrkare, äktenskapsförbrytare och de som hänger sig åt sexuellt umgänge med 

personer av samma kön. Texten har vissa grekiska termer45  som periodvis tolkats olika när 

den genomgått nya översättningar. I den nyaste46 har man återgått till en mer ursprunglig 

tolkning.  

Det finns åtminstone en tidigare bibelöversättning47 där dessa båda termer har fogats 

samman till en och översatts till ”de som lever i homosexualitet”. Detta ger ju en vrångbild 

eftersom det som avses i texten snarare kan antas handla om promiskuitet, sexuellt utnyttjande 

av yngre (pedofili) och prostitution. I Bibeln 2000 har översättarna i stället tolkat om det till 

”män som ligger med män” och det stämmer nog mer överens med det man avsåg med texten. 

 

IV.3. Gamla testamentets lagtexter 

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något 
avskyvärt 

 
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något 
avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.48

 
De gammaltestamentliga lagtexterna, 3 Mos 18:22 och 20:13, innehåller en mängd 

helighetslagar som i många fall inte gäller idag. Här finns det klaraste förbudet mot sexuellt 

umgänge mellan personer av samma kön. Förbudet har inte endast en moralisk innebörd utan 

är även religiöst betingad. Om man nu ska tillämpa denna text på dagens homosexuella, när 

den förmodligen snarare handlar om pedofili och prostitution, bör man väl i så fall också leva 

efter regeln i 18:19. Där förbjuds samlag med kvinnan under hennes menstruation. Om man 

följer ett förbud så borde väl även de övriga följas. Det finns ju även en hel del andra förbud 

som i så fall också borde tillämpas: förbjuda tatueringar och förbjuda folk att bära kläder av 

olika sorters garn o s v. 49

En av orsakerna till att homosexualitet förbjöds har som sagt att göra med kravet på 

fruktsamhet. P.g.a. låga befolkningstal var det nödvändigt att öka barnafödandet, alltså blev 

 

                                                           
45 Caragounis (2000), sid 50f. 
46 Bibeln i översättning av Bibelkommissionen 2000 
47 Bibeln i översättning av Bibelkommissionen 1981. 
48 Bibel 2000, 3 Mos 18:22 och 20:13 
49 Arnell, Lars, Präst i Svenska kyrkan: http://home.swipnet.se/~w-20201/index.htm
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det inte längre tillåtet med vare sig onani eller homosexualitet. Denna aspekt finns inte idag på 

vårt överbefolkade jordklot och alltså utgör inte homosexualitet något hot mot 

människosläktets fortlevnad. 

 

IV.4. Sodomsberättelsen 
Sodomsberättelsen från 1 Mos 19 handlar inte om homosexualitet, uttrycket ”sodomi” har helt 

missvisande använts i den kristna kyrkans historia för att beskriva homosexualitet. Denna text 

handlar egentligen om fientlighet mot främlingar. Berättelsen handlar om hur Sodoms män 

genom ett sexuellt övergrepp ville förnedra främlingar och genom denna handling 

demonstrera sin makt. Det är knappast troligt att alla Sodoms män var homosexuella. Texten 

beskriver alltså att Sodoms synd handlar om fientlighet och grymhet mot främlingar, inte 

homosexualitet i vår nutida mening. 50

 

IV.5. Skapelseberättelsen 
Skapelseberättelsen, precis som övriga bibeltexter, kan inte läsas som en fullständig mall över 

hur samhället ska se ut och vad som får förekomma. De två Skapelseberättelserna beskriver 

t.ex. kärlek mellan kvinna och man med samma hudfärg. Idag förekommer även äktenskap där 

makarna har olika hudfärg. I den första, 1 Mos 2:4 – 2:25, står gemenskapen i förgrunden och 

i den andra, 1 Mos 1:1 – 2:4a, är det fruktsamheten. Homosexualitet nämns över huvud taget 

inte, varken i positiva eller negativa ordalag. Däremot kanske man kan se homosexuell kärlek 

i ljuset av vad skapelseberättelserna säger om gemenskapens betydelse för människan och, i 

förlängningen, hur negativt det kan vara för människan att leva ensam.51

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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V. Kärleksbudet, ansvaret och troheten 
 

Det lilla som nämns i bibeln om samkönad sex verkar inte handla om vuxen samtyckande 

ansvarsfull homosexuell samlevnad. Vad ska man då gå efter när man söker etiska normer och 

”regler”? Det som står närmast till hands är väl det budord som egentligen hela den kristna 

etiken ska vila på: Kärleksbudet (Matt 22:39).52 Kärleksbudet innebär: att två vuxna 

människor på bästa sätt tar hand om varandra; att man stöder och hjälper varandra; dela glädje 

och sorg; krav på ansvar och trohet; att inte skada, utnyttja eller göra varandra illa; att 

tillsammans sträva mot gemensam glädje och livslycka o s v. Dessa etiska regler gäller för den 

heterosexuella samlevnaden och alltså bör de även gälla den homosexuella samlevnaden. 

 I boken ”Befrielsen – Stora boken om kristen tro” kan man läsa att den homosexuella 

kärleken inte alls behöver ses som en skapelsedefekt:   

Det är inte alltid män älskar kvinnor och tvärtom /…/ Om man verkligen menar 
vad man säger, att all kärlek är av Gud, att kärleken är det primära och 
fortplantningen bara en av kärlekens funktioner, bör man inte fördöma uttryck för 
denna kärlek. /…/ Den genuina, karaktärsbundna dragningen till personer av 
samma kön kan man inte heller anklagas för. Homosexualitet är i sådana fall inte 
ett tillstånd som man själv har valt och kan välja bort /…/ Det etiskt avgörande, 
precis som i heterosexuella förhållanden, är den äkta kärleken, den som har sin 
glädje i sanningen och som inte söker sitt. En kristen grundsyn är att sexualitet 
och kärlek hör ihop. Det som sker av och genom kärlek och präglas av 
ansvarstagande, ömhet och ömsesidig trohet kan aldrig fördömas.53

 

V.1. Bibelns roll för etiska ställningstaganden 
I dagens samhälle är inställningen till homosexuell samlevnad präglad av större förståelse och 

öppenhet än tidigare. Även kyrkans kunskaper om homosexuell samlevnad och 

homosexualitet är i dag större än tidigare och än den var vid den första kyrkans tid, den som 

omtalas i bibeln. Inom Svenska kyrkan finns det olika sätt att tolka och förhålla sig till 

bibeltexterna. En typisk traditionell tolkning är att man inte kan jämställa en homosexuell 

parrelation med äktenskap. Ett exempel där oenighet råder är vilken sorts homosexualitet det 

handlar om i bibeln. Man hänvisar också ofta till att homosexualitet inte omnämns i några 

                                                           
52 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage

 
53 Svenska kyrkans centralstyrelse (1993), sid 308.  
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positiva ordalag i bibeln och att detta är liktydigt med att bibelns text antyder att 

homosexualitet är oacceptabelt. Andra teologer gör andra tolkningar. 54

När man läser litteratur i detta ämne så verkar de flesta vara överens om att 

bibeltexterna tar avstånd från den ”homosexualitet” som omnämns i bibeln. Däremot så är de 

inte eniga om vilken sorts homosexualitet som omfattas av detta avståndstagande, alltså om 

det även gäller dagens typ av genuin homosexualitet.  

NT: s texter hänvisar till en naturligt uppfattad ordning i skapelsen och denna slags 

argumentation har sedan brukats inom den kristna etiken genom århundradena. Vad som ska 

uppfattas som bibeltroget och icke bibeltroget respektive naturligt och onaturligt, alltså hur 

texterna ska tolkas, har delvis förändrats genom tiderna. Kyrkan verkar alltså vara villig att 

följa samhällsutvecklingen och skifta sina tolkningar för att anpassa sig till den omgivande 

verkligheten när det passar dem. Man kan faktiskt se att kyrkan ibland varit villig att göra 

omtolkningar eller tonar ner vissa bibeltexter när nya fakta uppkommer eller när samhället 

utvecklas åt ett nytt håll med andra etiska regler. Det finns en rad sådana texter som man inte 

lever efter idag och som inte kan anses etiskt försvarbara. Jag tog upp några tidigare, här är 

ytterligare några: 
 

Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de 
goda och hyggliga utan också de orättvisa.55

 
Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom slipper han dö. Det är du som skall 
ge honom aga och rädda honom från dödsriket" och: "Dårskapen sitter djupt hos 
pojken, men det fostrande riset driver ut den".56

 
Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt 
underordna sig sina män".57  

 
De flesta av dagens kristna delar inte längre dessa synsätt. Om kyrkan ska fortsätta att ha en 

plats i samhället är det nog nödvändigt att de är villiga att ta till sig de nya fakta och 

upptäckter som ständigt uppkommer världen över. Detta gäller inte enbart i fråga om 

homosexualitet, världen ser överhuvudtaget annorlunda ut idag än den gjorde när bibeln  

 

                                                           
54 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage
55 Bibel 2000, Första Petrusbrevet 2:18,  
56 Ibid, Ordspråksboken 23:13-14 och 22:15 
57 Ibid, Efesierbrevet 5:24. 
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skrevs, alltså vill det till att man även tar hänsyn till detta när man läser dess texter. Det går 

dessutom inte att i dagens samhälle leva helt och hållet efter bibeln texter och söka efter svar 

enbart där. Var i bibeln nämns t ex artificiell insemination, kärnkraftsavfall eller 

transplantationer? Bibeltexter bör alltså, för att ha en giltighet idag, läsas och omtolkas så att 

de kan få en betydelse för dagens moderna människor som lever i ett helt annat samhälle än de 

gamla ideal som bibeltexterna grundar sig på. Skulle bibeltexterna diskuteras och omtolkas på 

detta sätt så är det i så fall inte första gången detta sker.58  

 

V.2. Kyrkans bemötande 
Kyrkan ska väl värna om de svaga, utstötta och de som behöver hjälp och stöd? En av de 

grupper som kan behöva hjälp och stöd i sin situation är ju just de homosexuella för som det 

är nu känner sig många kristna homosexuella även utstötta från kyrkan. Denna grupp har det 

väl svårt ändå bl.a. genom ”komma-ut-processen” som i stort sett pågår livet igenom.59 Den är 

ju som en kamp i sig: först ska personen själv acceptera sin läggning; därefter berätta för släkt 

och vänner; sen ska ev. arbetskamraterna få veta o s v. Förutom detta ska personen hålla reda 

på vilka som fått veta och vilka som inte vet, ständigt ”komma ut” för nya släktingar, vänner 

och arbetskamrater. Situationen blir ju dessutom extra jobbigt och psykiskt påfrestande för en 

person som inte är öppen med sin läggning eller som inte själv accepterat den ännu. En kristen 

person som befinner sig i en sådan situation kanske söker stöd och tröst i kyrkan. Det är därför 

viktigt att kyrkan hänger med i samhällsutvecklingen och att de är beredda att kunna bemöta 

dessa människor på ett bra sätt och att man inte stöter bort personen och ytterligare alienerar 

honom/henne från gemenskapen.  

Det är också viktigt att tänka på att denna situation inte enbart gäller den homosexuella 

själv utan t ex även dennes släkt. Särskilt jobbigt kan det kännas för föräldrarna när deras son 

eller dotter berättar att han/hon är homosexuell och de drabbas ofta av en ”mental storm” där 

de ifrågasätter sig själva: vad har vi gjort för fel; har min roll i uppfostran varit för 

stark/svag… Är familjen dessutom aktivt kristna läggs ännu en sten på bördan eftersom man 

då ofta, ibland omedvetet, har med sig uppfattningen att homosexualitet är tabu och syndigt. I 

 

                                                           
58 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/hela_texten-
02.htm#TopOfPage
59 Bohman, sid 173ff 
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denna situation när föräldrarna verkligen skulle behöva ha någon att prata med kanske de inte 

vågar vända sig till prästen, som de kanske annars brukar göra, eftersom de är rädda att 

han/hon kommer att vända sig mot dem och deras barn. Detta är en av anledningarna till att 

det är så viktigt att kyrkan kommer fram till gemensamma och klara förhållningssätt. Man ska 

helt enkelt inte behöva oroa sig för vilket bemötande man ska få av prästen.   

 

V.3. Kyrkans socialetik 
Genom sin socialetiska tradition har kyrkan utgått från människans sociala tillvaro och 

personliga existens, vad som kallats ”naturen”, och i kombination med samtidens upplevelser 

och erfarenheter kommit fram till en etisk norm som ska stämma med den aktuella 

tidsepoken. Det är genom ett sådant arbetssätt man ändrat den etiska synen på t ex dödsstraff, 

slaveri, krigsföring, kvinnas underordning, demokrati och envåldsstyre. Detta är ju inte bara 

viktigt ur rent etisk synvinkel utan också för att församlingen ska ”känna sig hemma i kyrkan” 

och det skulle de nog inte göra om prästen stod i predikstolen och läste högt ur bibeln att den 

förespråkar slaveri. Öppenheten för nytolkningar av texterna så att de stämmer med nutid är 

alltså viktigt och detta är inget nytt påfund utan etiska förändringar i tolkningarna har pågått i 

århundraden. 

Den här förändringsprocessen har nu också börjat påverka kyrkans inställning till 

homosexualitet för inom kyrkan pågår nu ett arbete där man försöker komma fram till en 

gemensam ställningspunkt när det gäller kristen tro, kyrka och homosexualitet. Inom kyrkan 

finns det idag faktiskt fler och fler som har en öppnare och positivare syn på homosexuell 

samlevnad, deras kristna övertygelse är inte mindre värd eller svagare än den grupp som tar 

avstånd från dem. Tack vare den alltmer positiva attityden har även en del präster vågat gå ut 

med sin homosexualitet och leva öppet. I Svenska kyrkans utredningar 1994:8 skriver man så 

här: 

/…/Arbetsgruppen föreslår att kyrkan accepterar homosexuell parbildning och 
också ser som något positivt att samhället genom lagstiftning vill skapa 
ekonomiskt och juridiskt skydd för homosexuella par. /…/ Kyrkan bör stödja 
homosexuella par i deras strävan att synliggöra sin kärlek/…/ Arbetsgruppen 
föreslår också att Svenska kyrkan medverkar till att motverka fördomar mot 
homosexuella/…/ Likaså bör själavårdsutbildningen medverka till att präster, 
diakoner m.fl. blir bättre rustade att utöva själavård bland homosexuella/…/ 60

 

                                                           
60http://home.swipnet.se/~w-20201/huvudlin.htm  
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V.4. Bibeln och homosexualiteten 
Kan en homosexuell aktivt leva ut sin sexualitet utan att gå emot bibelns ord? Motståndarna 

säger nej till detta och hänvisar till skapelseordningen och diverse bibeltexter. Den mer 

positivt inställda sidan säger ja och hänvisar till kärleksbudet samtidigt som de också påpekar 

att skapelsen inte är statisk utan ständigt fortgår.61

Ett kristet etiskt synsätt bör bl.a. grunda sig på: livsåskådning/människosyn, fakta och 

värderingar. 62 I en kristen samlevnadsetik kan man inte bortse från relevanta fakta och en 

sådan realitet är den forskning som skett och som gett en hel del nya fakta när det gäller 

homosexualitet. Själva termen ”homosexualitet” uppkom på slutet av 1800-talet, så det ordet 

används alltså inte i bibeln. Det står ingenting i bibeln om homosexualitet i vår nutida mening, 

s.k. genuin homosexualitet, utan det talas endast om genitala akter mellan personer av samma 

kön. När man talar om genuin homosexualitet så menas hela personen, en oföränderlig ej 

självvald homosexuell personlighetsinriktning.  

Ett homosexuellt par upplever naturligtvis att deras förhållande präglas av samma 

slags och lika stark kärlek som finns i en heterosexuell relation. Den uppfattningen delar dock 

inte bokstavstrogna som genom sin bibelsyn omyndigförklarar och förringar den homosexu-

ella kärleken. De hävdar att de inte hatar ”syndaren” utan själva ”den syndiga handlingen”. 

Med dagens vetenskap vet vi dock att sexuell läggning inte är självvald och att den dessutom 

är en del av den totala personen, inte en separat enhet. Denna del av personen innefattar ju inte 

enbart den sexuella akten utan den kommer ju till uttryck i den totala personligheten – ande, 

kropp och själ. Många bokstavstrogna anser också att den homosexuelle ska leva i celibat och 

genom detta bli en sann syndfri kristen. Det har jag lite svårt att förstå, är inte celibat ett 

speciellt och unikt kall? Återigen så motsäger jag Caragounis som t.ex. skriver: 

/…/ idag finns fall där en man känner en djupare vänskap, en själslig gemenskap, 
med en annan man men misstolkar sina känslor och drar slutsatsen att de har en 
homosexuell läggning/…/man öppnar sig för onaturliga passioner /…/Man förmår 
helt enkelt inte längre att skilja äkta vänskap från sexualitet /…/ Dessa behöver 
utmanas med den stora skillnaden mellan sann, ren, värdig kärlek och tillgivenhet 
och denna ovärdiga passion. Varför kan man inte hålla sin vänskap på ett andligt 
plan, där vänskap egentligen hör hemma, utan att kränka varandra med dessa 
onaturliga handlingar, vilka enligt Nya Testamentet leder till fördärvet?63

 

                                                           
61 Bibel 2000, Matt 22:37-40 
62 Svenska kyrkan: 
http://www.svenskakyrkan.se/utredningar/samtalsdokumentet_homosexuella_i_kyrkan/dokument_homosex.pdf
63 Caragounis (2000), sid 73f. 
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VI. Äktenskap och partnerskap 
 
I Den hemlösa sexualiteten kan man bl.a. läsa följande citat: 
 

Kyrkan kunde länge argumentera som om ett livslångt heterosexuellt förhållande 
är den enda naturliga samlevnadsformen. Idag klingar det betydligt ihåligare när 
kyrkan bedömer all avvikelse från sitt ideal som ”mot naturen” eller ”mot 
skapelsens lagar”. Vad som är naturligt är inte längre självklart. /…/ Rätt och fel 
kan inte längre avgöras genom att hänvisa till naturen som stöd för den egna 
hållningen.64

 
I Kyrkans tidning hittade jag följande beskrivning av hur några av turerna kring partnerskap 

har sett ut: 

• 1995: Biskopsmötet utfärdar råd för välsignelse över ingånget partnerskap. Akten 
ses som en del av själavården. Välsignelsen bör ske enbart med paret utan 
närvaro av släkt och vänner anser biskoparna. Flera präster bryter ganska snart 
mot den anvisningen. 
 

• 1999: Biskopsmötet ändrar hållning så att det nu blir tillåtet för släkt och vänner 
att vara med vid välsignelseakten. Det sägs dock inget om själva 
partnerskapsregistreringen som ofta sker inne i kyrkorummet. 
 

• 2001: Biskopsmötet utfärdar råd om upplåtelse av kyrka. Där rekommenderas att 
själva registreringsceremonin hålls utanför kyrkorummet eftersom den är en 
borgerlig ceremoni. Resultatet blir ”kyrktrappsvigslar”. 

 

• 2002: Svenska kyrkans teologiska kommitté presenterar ett samtalsdokument kring 
kyrkan och homosexualiteten som ska finnas med som ett underlag i den fortsatta 
diskussionen kring frågan om en kyrklig vigselakt för par av samma kön. 65 

 
Dagen innan den Teologiska kommittén lade fram sin utredning (2002) om kyrkan och 

homosexualiteten så frågade Kyrkans tidning några personer vad de förväntade sig att den 

skulle innehålla. Här är vad några av dem hade att säga angående partnerskap: 

• Per-Anders Grunnan, kyrkomötesledamot (posk), Göteborgs stift: Jag tror det är 
uteslutet att de förordar en homosexuell vigsel. Jag hoppas att kyrkan håller fast vid sin 
ursprungliga linje när det gäller äktenskapet, att det är något unikt för man och kvinna. 

• Annika Borg, präst i Stockholms stift: Jag skulle vilja se en ritual för homosexuella 
par och den ska vara mer lik vigseln än dagens välsignelse. 

• Arthur Thiry, förbundsordförande EKHO, Ekumeniska grupperna för kristna 
homo- och bisexuella: Min personliga förhoppning är att utredningen ska leda till att 
kyrkans välsignelseakt för homosexuella par utvecklas till en vigsel. 

                                                           
64 Spjuth (2001), sid 119. 

 
65 Kyrkans tidning: http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2002/kt1819/nyheter/partner.html  
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• Bertil Gärtner, biskop emeritus: Det man kan vara orolig över är att kyrkan väljer att 
ställa upp med välsignelsehandlingar som Bibeln är emot. Kyrkan ska inte följa trender 
i samhället. 66 

 
VI.1. Partnerskap 
Som det ser ut idag så genomförs partnerskapsceremonin borgligt och därefter kan man i 

kyrkans försorg ges förbön eller välsignelse över partnerskapet. Partnerskapsförrättarna agerar  

på samma sätt som borgerliga vigselförrättare och precis som vid borgerlig vigsel kan paret, i 

samråd med förrättaren, vara med och välja plats för ceremonins genomförande. Välsignelse 

och förbön ges inom ramen för det som räknas till den enskilda själavården. 

I oktober 1999 beslöt Biskopsmötet att revidera skriften Pastorala råd om förbön för 

dem som ingått registrerat partnerskap. Dessa råd sändes senare ut till präster och kyrkoråd: 

• Allmänna synpunkter  
/…/ Det är angeläget att prästerna i ett pastorat talat igenom hur de ser på sin 
medverkan i förbön av detta slag. Präst skall inte medverka vid själva 
registreringen. 

• Pastoral utformning  
Varje präst bedömer själv om hon eller han vill medverka när önskemål framförs 
om förbön sedan registrerat partnerskap har ingåtts. /…/ Om en präst själv inte 
kan eller vill medverka förmedlas kontakt med annan präst. Förbönen genomförs 
som en del av den församlingsvårdande verksamheten, och ligger inom den 
tillfrågade prästens pastorala ansvar. Förbönen utformas som bön med de två 
som registrerat sitt partnerskap. Det skall framgå att det inte är fråga om en 
officiell akt utan om en enskild förbön, även när anhöriga bereds tillfälle att 
närvara. Förbönen kan ske i sakristia, kapell eller kyrkorum. För sådan förbön 
fordras inga beslut om upplåtelse av kyrka. 

• Förbön 
Följande förbön kan användas: Gud, du ger oss livet med längtan efter helhet 
och kärlek. Vi ber för NN och NN, som har valt att dela livet med varandra. /…/ 
I Jesu namn. Amen. Vid förbönen kan även förekomma textläsning, t.ex. Jak 1:17 
och Fil 2:1-5. Den kan även avslutas med Herrens bön och välsignelsen eller en 
annan fridsönskan.67

 
Om det inte införs en möjlighet till samkönade äktenskap så bör kanske i alla fall graden av 

offentlighet vid välsignelseakten ses över. Den borde väl åtminstone kunna ligga på samma 

nivå som vid välsignelse över borgerligt ingångna äktenskap. Genom detta skulle kyrkan 

hjälpa till att synliggöra de par som ingår partnerskap och det skulle nog ta bort en del av 

”tabustämpeln”. Dessutom får paret då en större möjlighet att dela sin glädje med andra. Det 

 

                                                           
66 Kyrkans tidning: http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2002/kt09/nyheter/utredning.html
67 Inomkyrklig behandling fram till år 2000 http://home.swipnet.se/~w-20201/svkhs2000.htm
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finns dock ett motstånd från vissa inom kyrkan mot en offentlig välsignelseakt eftersom de ser 

en risk i att den i så fall kommer att uppfattas som en vigsel.  

Enligt biskopsrekommendationen så hör välsignelse av homosexuella till själavårdens 

område och genom detta så bör den ske i ett så anonymt sammanhang som möjligt. Det finns 

dock präster som håller ceremonin i det stora kyrkorummet och låter paret ta med sig gäster, 

precis som det brukar vara vid bröllopsceremonier. 

En annan frågeställning är huruvida Svenska kyrkan även ska ge homosexuella par 

möjligheten att ingå själva partnerskapet i kyrkan. Detta är principiellt möjligt under 

förutsättning att staten ger kyrkan denna juridiska funktion, men det är å andra sidan upp till 

kyrkan att komma fram till om man vill ha denna möjlighet. De som är positivt inställda till 

välsignelse kan dock vara tveksamma till att låta själva partnerskapsingåendet ske i kyrkan, en 

av orsakerna till detta kan vara att man vill markera en skillnad mellan partnerskap och 

äktenskap. Andra som förordar att partnerskapsingåendet kan ske i kyrkan anser att om kyrkan 

nu bejakar partnerskapet som en samlevnadsform så bör man också erbjuda en 

gudstjänsthandling för detta.  

Vare sig det gäller partnerskapsingående eller välsignelse så måste kyrkan klargöra om 

man i ett ritual ska utgå från de likheter som finns mellan ett partnerskap och ett äktenskap, 

eller om man ska ta fasta på olikheterna. Ett sätt att komma runt denna fråga skulle vara att: 

överlåta den juridiska delen av giftermålet till staten, oavsett sexuell läggning. 
För kyrkan återstår då välsignelseakten, liknande dagens vigsel. 
   – Kyrkans juridiska del i samband med vigslar är en kvarleva från då kyrkan 
och staten var ett. /…/ menar till exempel Anna-Sara Tornberg, centerkandidat till 
kyrkomötet. 
 
– Ordet partnerskap ska också bort, tycker vi, för att det visar att man inte 
jämställer det homosexuella och det heterosexuella äktenskapet. Borgerlig vigsel 
skulle det heta för alla, anser Lena Söderström, ordförande i EKHO, Stockholm. 
68  

 
Som det är nu så har inte prästen rätt att hålla i själva partnerskapsceremonin. Det finns 

däremot en möjlighet för en präst som vill ha denna rätt att ansöka om tillstånd för detta hos 

länsstyrelsen. Det finns dock en hake som gör att de präster som gärna skulle vilja ha denna 

möjlighet inte ansöker: får en präst ett tillförordnade att hålla i registreringsförrättning av  

partnerskap så förbinder prästen sig också att ställa upp i andra strikt borgerliga sammanhang.  

 

                                                           
68 Kyrkans tidning: http://www.kyrkanstidning.com/arkiv/2001/kt3132/nyheter/partner.html
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VI.2. Kyrkans syn på äktenskapet 
Sedan urminnes tider har kyrkan sett på äktenskapet som samlevnadsformen mellan man och 

kvinna och som en grundläggande enhet för samhällets gemenskap. Genom äktenskapet växer 

nya generationer fram och detta har varit äktenskapets grundläggande funktion och det som 

gör det unikt. Den stränga sexualmoral som ofta rått inom kyrkan framhöll att samlag är något 

som endast ska ske mellan äkta makar och inte för njutnings skull utan i syfte att alstra 

kommande generationer. Det är mot bakgrund av denna syn på äktenskap som kyrkan inte kan 

se homosexuell samlevnad som ett äktenskap. Detta är orsaken till att kyrkan anser att kyrkans 

vigsel – även den borgerliga – enbart ska få ingås av olikkönade par. 
 

Kyrkan bör stödja homosexuella par i deras strävan att synliggöra sin kärlek men 
bör samtidigt hålla gränsen klar mellan äktenskap och homosexuell samlevnad. 
 
/…/ Arbetsgruppen föreslår vidare att det inom ramen för kyrkans själavård ges 
möjlighet till förbön för homosexuella som lever i parrelationer. En sådan förbön 
bör kunna utformas fritt av själasörjaren men får inte insättas i ett sådant 
sammanhang att den kan förväxlas med en vigselordning.69

 
Det är dock inte alla inom kyrkan som håller med om alla dessa synpunkter, det var t.ex. 

intressant att läsa analysen av en av kyrkans utredningar som Margareta Brandby-Cösters, 

teol.dr. och domkyrkokaplan, skrivit. Här är något av det hon tar upp: 
 

/…/ Om vi i kyrkan menar att trofast kärlek och uppbyggande gemenskap är en 
grundval /…/, låt oss då besluta om att likställa den homosexuella kärleken och 
gemenskapen med den heterosexuella kärleken och gemenskapen /…/ Ibland lyfts 
fortplantningen fram som något konstitutivt för äktenskapet, men ett faktum är att 
äktenskapet enligt Svenska kyrkan konstitueras av just gemenskapen. Därför viger 
vi utan att blinka, såväl unga människor som kanske aldrig kommer att få några 
barn, som pensionärer som genom naturens ordning inte heller kan få några barn. 
Om fortplantningen däremot var konstituerande för äktenskapet borde ju såväl 
icke fertila, som pensionärer och homosexuella få ingå partnerskap på rådhuset 
och eventuellt bli välsignade på kyrktrappan eller i den andliga vägledningens 
slutna rum.70

 
Lite senare i dokumentet så tar hon även upp, och kommenterar, ett av de särskilda yttranden 

som en av deltagarna i den aktuella kyrkans utredning gjort: 
 

 

                                                           
69 Utdrag ur ”Svenska kyrkans utredningar 1994:8 http://home.swipnet.se/~w-20201/huvudlin.htm
70 Margareta Brandby-Cösters: http://home.swipnet.se/~w-20201/utredningsanalys.htm
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/…/ om nu människor av samma kön skulle komma att älska varandra och vilja 
leva tillsammans, då är "en sådan livsväg förenad med stora svårigheter och 
påfrestningar". Kyrkan bör därför inte ge sken av att saken är enkel och skall 
därför ett homosexuellt par få kyrkans välsignelse så skall det ske "i den andliga 
vägledningens sammanhang", inte offentligt. Detta är ju makalöst! Vilken 
människa som helst som är gift under många år, eller som levt ensam hela livet, 
vet ju att det inte finns några lätta livsvägar. 

 

Ett viktigt kliv framåt verkar dock ha tagits när det gäller att vara öppen med sina åsikter även 

när man riskerar att få negativa reaktioner från medlemmar och andra personer inom kyrkan. 

För ett antal år sedan sa den dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström att kristna 

homosexuella ska leva i vänskap och celibat. Sommaren 1998 sa ärkebiskop K G Hammar att 

präster kan leva i homosexuellt partnerskap. För inte så länge sedan drog Hammar åter på sig 

kritik efter att han närvarat vid en partnerskapsceremoni. Det aktuella paret som ingick 

partnerskap var Hammars syster, som är präst, och hennes partner.71

 

 

                                                           
71 Nya Dagen: http://www.nyadagen.se/arkiv/
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VII. Slutdiskussion 

 

Det har tagit tusentals år att etablera dessa fördomar så de går inte att riva ner över en natt. 

Många negativa attityder sitter djupt rotat i själen och de finns även hos de homosexuella 

själva. Det kan leda till svårigheter med att acceptera sig själv som en homosexuell person så 

följaktligen behöver de andra homosexuella som förebilder och de behöver känna ett stöd från 

närstående och vänner. Samhället måste också verka för lika juridiska villkor och 

attitydförändringar hos personal inom människovårdande yrken som sjukvård, kyrka, o.s.v. 

Utvecklingen i Sverige de senaste 50 åren har sakta gått mot det bättre, bl.a. så har en 

motsvarighet till äktenskap införts, s.k. partnerskap, numera omfattas även par av samma kön 

av sambolagen och homosexuella har även fått rätt att prövas som adoptivföräldrar. Att bo 

tillsammans var förr en lyx och de flesta fick nöja sig med korta, hemliga möten. Allt fler 

börjar nu kräva sin rätt till ett liv på lika villkor men jämställdhet är ännu inte en självklarhet 

för alla. Det kommer nog att dröja innan homosexualitet betraktas som "normalt" så att de kan 

leva tillsammans som alla andra utan ständigt uppdykande problem och gliringar. 

Jag tror att ett av problemen med kyrkans olika diskussionsgrupper är att man inte har 

något slutdatum, inte ens årtal, för när gruppen ska ha kommit fram till något resultat och tack 

vare detta drar diskussionen ut på tiden och åren flyter iväg. På det här sättet har grupp efter 

grupp tillsats och diskussionerna har nu hållit på i ca 30 år utan att man egentligen kommit 

fram till någon slutsats. Det verkar dock som om kyrkornas diskussionsarbete under de sista 

åren kommit igång ordentligt och att man nu verkligen försöker komma fram till någon 

gemensam ståndpunkt. En stor bidragande orsak till att diskussionerna och arbetet med frågan 

intensifierats är Ecce Homo-utställningen. I och med den så blev folk mer benägna att tänka 

efter och fundera över sina åsikter, vilket i förlängningen leder till diskussioner inom de olika 

församlingarna. 

Det känns trots allt som om kyrkan har börjat få en mer öppen attityd även till de 

homosexuella som lever ut sin sexualitet. Idag finns det till och med ett antal homosexuella 

präster som lever öppet i partnerskap så det verkar som om även kyrkan börjar få en mer 

accepterande hållning till homosexualitet. Dock verkar det fortfarande finnas mycket kvar att 

göra men arbetet underlättas säkert av att det finns folk verksamma inom kyrkan som vågar 

framföra sina åsikter trots att de riskerar att få kritik från olika håll inom kyrkan och från 
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församlingsmedlemmar. Det är nog ett måste att det finns sådana personer för att arbetet och 

diskussionerna ska drivas framåt.  

Genom att diskussioner dras igång i de högre instanserna så kommer de också lättare 

igång ute bland församlingsmedlemmarna och just diskussioner bland församlingsmedlemmar 

anser jag är viktigt. Det är lätt att en persons avståndstagande mot homosexuella bottnar i 

okunskap, rädsla och att man inte satt sig in i dessa personers livssituation. Genom att tala 

med andra människor så får man en möjlighet att framföra sina egna funderingar samtidigt 

som man får ta del av andras tankar. Enligt den litteratur som jag nu har läst så verkar det som 

om kyrkans avståndstagande har minskat, dock är jag inte så säker på att detta nått fram riktigt 

till församlingsmedlemmarna. Jag tror att om man diskuterade detta ute i församlingarna så 

skulle nog kyrkan upptäcka att fler medlemmar än vad kyrkan tror har en mer accepterande 

hållning, även när det gäller äldre åldersgrupper. 

Det ska bli spännande att se vad som händer när det gäller partnerskap. Kommer det 

att fortsätta som nu med borgerlig partnerskapsingång med kyrklig välsignelse, om man så 

önskar, som inte är offentlig utan ska ses som privat själavård? Blir det kanske inom några år 

möjligt att även likkönade par får ingå äktenskap i kyrkan? Det finns redan en framtagen 

ceremoni för detta som är framtagen av två präster, dock tyckte man från många håll inom 

kyrkan att det var för tidigt att ta detta steg. Det är väl bara att vänta och se vad som kommer 

att hända.            

Till sist en fundering som jag ej har något svar på men som är tänkvärd: Finns det en 

biologisk eller social nytta som gör att homosexualiteten lever kvar? 72 Kan det vara så att om 

alla individer var upptagna med barnuppfostran och familjeförsörjning så skulle samhälls-

strukturen kunna bli mer sårbar. Det kanske behövs individer som inte är bundna av familjeliv 

och som kan hoppa in där det behövs. Bland vissa djurarter förekommer det ju att de barnlösa 

individerna t.ex. håller vakt och varnar vid fara, medan de andra sköter om ungarna. Det 

kanske är så att människosläktet bär på arvsanlag som resulterar i en lagom mängd 

homosexuella individer och därigenom säkrar sin överlevnad genom att de homosexuella 

bidrar till släktets överlevnad på ett annat sätt än genom barnalstring. Vad tror ni? 

 

 

                                                           
72 Bohman (1995), sid 72. 
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VIII. Sammanfattning 

Ett av mina syften med denna uppsats var att titta på var dagens fördomar mot homosexuella 

kommer ifrån och om kyrkan fanns med någonstans i bakgrunden. Och se, det var den. Många 

av dagens fördomar mot homosexualitet härstammar från kyrkans straffinförande mot detta på 

500-talet. Vid denna tid dog många människor i pest och krig och för att hindra mänskligheten 

från att dö ut så blev det endast tillåtet med sex mellan man och kvinna, inom äktenskapet, 

eftersom detta kunde leda till ökat antal födslar. Dagens församlingar förhåller sig olika till 

homosexualitet: alltifrån totalt avståndstagande till accepterande, det vanligaste är nog ett 

accepterande av personen men endast om han/hon inte alltför öppet visar sin läggning. Det har 

tagit tusentals år att etablera dessa fördomar så de går inte att riva ner över en natt.  

Mitt andra syfte var att titta på hur kyrkan förhåller sig till homosexuella personer och 

förhållanden och om kyrkans förhållningssätt mildrats. De homosexuella som vågar visa sig 

öppet strävar efter att kunna leva sina liv i en normal vardag, precis som heterosexuella kan. 

Helt enkelt att leva tillsammans, med allt den grå vardagen medför, utan att hela tiden 

ifrågasättas i alla möjliga och omöjliga situationer. Det verkar som om kyrkan börjar inse 

detta. Tidigare har kyrkan medverkat till förtrycket av homosexuella personer. Nu verkar det 

som om kyrkan börjat ta intryck av hur dagens samhälle ser ut genom att ha ett lite öppnare 

förhållningssätt till homosexuella personer och förhållanden. Det verkar i stort sett handla om 

en tolkningsfråga: Kan de aktuella bibeltexterna verkligen sägas handla om det som i nutid 

kallas genuin homosexualitet? 

Det verkar dock ta tid innan man lyckas komma fram till en gemensam kyrklig åsikt. 

Den ena arbetsgruppen efter den andra tillsätts för att diskutera frågan om kyrkan och 

homosexualitet men deras arbete drar ut alldeles för långt i tid, ofta åratal, innan man slutligen 

kommer till en slutsats. Slutsatsen ger för det mesta inga klara besked utan går ofta ut på att 

”mångfald av åsikter berikar” och att de i gruppen inte kommit fram till några raka svar. 

Tyvärr så verkar denna process ta lång tid men man kan i alla fall se att utvecklingen går 

framåt mot en större öppenhet. Kyrkans hållning är inte längre lika negativt inställd till 

homosexuella förhållanden och det finns nu t.o.m. präster inom Svenska kyrkan som lever 

öppet i partnerskap. Även K G Hammar har del i den öppnare attityden. Han är stark nog att 

våga stå för sina åsikter trots att han vet att han riskerar att få mycket kritik från andra 

personer inom kyrkan. 
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I. Introduktion


I.1. Inledning

Frågan om de homosexuellas rättigheter ställs alltför sällan. En av anledningarna är att frågan om rättighet uppstår först när någon är villig att stå för sin läggning och kräver sin rätt. Heterosexuella tänker ofta inte på att homosexuella finns eller låtsas att de inte finns. För att en förändring ska kunna ske krävs att heterosexuella är beredda att se dem och att homosexuella visar sig mer öppet.


Det kan vara lätt att vara fördomsfri om en vän eller en kändis berättar att han/hon är homosexuell, men hur reagerar man när det gäller en släkting? En början till jämställdhet och mindre homofobi kan vara om var och en försöker tänka sig in i situationen att en släkting är homosexuell. Skulle du känna annorlunda för honom/henne och skulle du tycka att det är rättvist att han/hon riskerar att bli diskriminerad, misshandlad eller mördad p.g.a. sin kärlek? När homosexualitet tas upp så hamnar tyvärr fokus ofta på "sexbiten". Om folk tillät sig att se längre än till dit så skulle de upptäcka att det handlar om en människa med samma behov och med samma rätt att älska och bli älskad som alla andra.


Samhället i stort har blivit mer öppet och accepterande i sin hållning till homosexuella och deras situation. Kyrkan har dock också en viktig funktion i samhället och därför är det viktigt att de, precis som övriga institutioner, följer med i samhällsutvecklingen och att de vågar diskutera frågan. Eftersom de som arbetar inom kyrkan kommer i kontakt med många personer i vitt skilda situationer så är det viktigt även för dem att kyrkan kommer fram till en gemensam ståndpunkt även i denna fråga.  Den person som söker upp prästen, eller någon annan inom kyrkan, ska inte behöva vara rädd för vilket bemötande de ska få.                                                                                       


I.2. Syfte

Ett av mina syften med denna uppsats var att försöka se om de fördomar som finns idag mot homosexuella härstammar från tiden då kyrkan hade stort inflytande över människors liv. Ytterligare ett syfte är att titta närmare på hur kyrkan förhåller sig till homosexuella personer och förhållanden idag. Har förhållningssättet mjukats upp?


I.3. Metod

Jag har valt att hålla min text ganska allmän och inte avgränsa ämnet så snävt. En av anledningarna är att de diskussioner som förs i detta ämne inom Svenska kyrkan är väldigt allmänna och breda. Den andra orsaken är att eftersom dessa diskussionsgrupper som tillsatts för att diskutera frågan om homosexualitet sällan kommer fram till någon direkt gemensam ståndpunkt så blir även deras skrifter lite ”platta” och allmänt hållna. En tredje orsak är att detta är ett ämne som människor behöver tänka igenom och sätta sig in i, men också diskutera med andra. För att bäst kunna göra detta kan det vara bra att ha en lite allmänt hållen text. 


För att ta reda på fakta i mitt ämnesval har jag först och främst använt mig av källforskning. Jag har sökt efter material i böcker, på Internet och i artiklar. Jag måste erkänna att några av böckerna jag läst är valda på en chansning. Det fanns inte något stort urval av böcker i detta ämne på Hudiksvalls bibliotek så jag fick istället använda mig av fjärrlån. Jag gick helt enkelt efter boktitlar som lät lämpliga för mitt ämne. 

I.4. Presentation av uppsatsen

Till att börja med har jag tittat på hur synen på homosexualitet har sett ut genom tiderna, framför allt ur kyrkan och Bibelns perspektiv. Därefter har jag tittat lite närmare på vilket bemötande en kristen homosexuell kan få från andra kristna. Vilka argument lutar sig de accepterande respektive negativt inställda till homosexuella relationer på? Har bibelns ord någon betydelse när det gäller etiska ställningstaganden? Slutligen har jag också tittat lite på det här med äktenskap och partnerskap.


II. Det historiska perspektivet

Man kan finna att det redan före ”de gamla grekerna” förekom samhällen med homosexualitet integrerat i samhället och kulturen. I de förkristna kulturerna, framför allt Grekland och till viss del Romarriket, var homosexualitet en till stor del accepterad företeelse, åtminstone när det gällde män ur det övre samhällsskiktet. I Grekland beskrevs de främsta gudarna, t.ex. Zeus och Apollon, som homo- och bisexuella. Dåtidens människor verkar har varit främmande för vår tids nedlåtande syn på homosexualitet.


Under romerska rikets senare del hårdnade romarnas attityder och på 500-talet infördes till och med dödsstraff för homosexuella handlingar. På medeltiden kom kyrkans syn på homosexualitet att bli mer och mer dominerande. Sex fick bara förekomma inom äktenskapet och i barnalstrande syfte. I inledningen införde man varningar för homosexuella handlingar, men efterhand så hårdnade straffen.
 


Det första organiserade fördömandet av homosexualitet kan spåras till tiden för bibelns tillkomst. En förklaring till detta kan vara att de judiska religiösa ledarna var oroliga för att folket skulle dö ut som en följd av bl.a. pest och krig. Det blev därför viktigt att de sexuella relationerna kunde resultera i en avkomma, all annan sexualitet bestraffades. Mot slutet av 1100-talet införde påven Innocentius III dödsstraff för sodomi, dit räknades även homosexualitet.
 Tidigare hade straffet varit landsförvisning och konfiskering av egendom. Utvecklingen i de flesta europeiska länder på 1200-talet följde samma mönster.  Begreppet sodomi var däremot brett och kunde exempelvis även gälla avbrutna samlag mellan man och kvinna eller samlag med turkar, saracener och judar.
 Detta samlingsbegrepp fick sitt namn efter den syndfulla staden Sodom, som jämnades med marken i Bibelns Israel. 


Under åren före första världskriget ökade förföljelserna av de homosexuella i Tyskland. En av de mörkaste delarna i historien inträffade i Nazityskland. Homosexuella män spärrades in och mördades i koncentrationslägren. Det går inte att fastställa hur många som mördades eftersom nazisterna förstörde sina arkiv. Precis som judarna tvingades de homosexuella männen att bära en symbol på sina kläder, en rosa triangel. Den rosa tringeln har sedan använts som en symbol mot diskriminering och för homosexuell stolthet. Lesbiska kvinnor tvingades att bära en svart triangel, tecknet för att de var ”asociala”.


Än i dag finns dödsstraff för homosexuellt beteende i några länder och i vissa andra länder så bestraffas homosexualitet med långa fängelsestraff. I Sverige togs förbudet mot homosexuella handlingar bort 1944. Förbud mot homosexuella handlingar gäller oftast män. Ett av de få länder som även nämnt kvinnor i lagtexten är Sverige.


II.1. Beteckningen ”homosexualitet”


Det är inte längre förbjudet eller klassat som sjukdom att vara homosexuell. Under många århundraden hade kyrkan makten över sexualmoralen. Åsikten var att äktenskapet instiftades av Gud i syfte att människorna ska fortplanta sig och föra släktet vidare. Genom dessa åsikter blev sexuell samvaro utanför äktenskapet förbjudet enligt lag och tabubelagt. Mot slutet av 1800-talet börjar det ske en förändring och människans sexualitet blir mer en fråga för läkaren än prästen. Trots att frågan flyttats över till läkarnas bord så kvarstår i stort sett tidigare tabun och förbud. Sexuella handlingar skall fortfarande endast ske mellan äkta makar och sexuell lust anses oskiljbar från fortplantning.
 


Det är vid denna tid som två nya medicinska beteckningar dyker upp: heterosexualitet och homosexualitet. Dessa båda beteckningar namngav en sexualitet som skedde enbart för njutnings skull, inte i barnalstrande syfte. Med detta avsågs helt enkelt: när två personer av samma kön hade sex utan att få barn så begick de en homosexuell handling; när två personer av olika kön hade sex utan att få barn så begick de en heterosexuell handling. Båda dessa handlingar sågs som lika förkastliga för fortfarande härskade åsikten att sex skulle ske med en förhoppning om att det skulle resultera i ett barn. Det var endast tygellösa och onaturliga människor som hade sex för njutnings skull och det hette då att de ägnade sig åt endera homo- eller heterosexualitet. 


Ordet "Homosexualitet" myntades av en läkare på 1800-talet. I och med att ordet och begreppet homosexuell infördes blev det också möjligt att börja tänka på människor som homosexuella. Utvecklingen av språkbruk och begrepp skedde samtidigt som medicinen tog över kyrkans roll vad gällde att beskriva homosexualitet. I och med detta så beskrivs det som en egenskap, ett karaktärsdrag. Tidigare användes benämningar som "sodomi" och "det onämnbara". Homosexualitet i form av homosexuella handlingar och relationer har förekommit i alla tider och de flesta kulturer, endast ordet och begreppet är ganska nya. 
 


En bit in på 1900-talet blir begreppet heterosexualitet normaliserat och får en ny innebörd: känslomässig attraktion till personer av det andra könet. Kravet på fortplantning avtar och nu ses det inte längre som onormalt att vilja ha sex utan en önskan om graviditet. Nu flyttar man gränsen för vad som är normalt och inte. Gränsdragningen dras vid val av partner: partner av samma kön ses som onormalt; parter av olika kön ses som normalt.


På grund av läkarnas ökade inflytande börjar då homosexualitet alltmer att ses som en sjukdom och eftersom det stämplas som en sjukdom, snarare än en kriminell handling, leder det till ändringar i strafflagstiftningen. Tidigare hade homosexuella handlingar kunna bestraffas med straffarbete och fängelse upp till två år men 1944 avkriminaliseras homosexualiteten i Sverige. Vid den här tiden anses det att personen snarare är i behov av vård än straff och att man kan komma till rätta med ”problemet” genom terapi och diverse behandlingsmetoder.


Att leva ihop med någon av samma kön har bara varit möjligt de senaste decennierna. Allt fler tar till vara på denna nya möjlighet och fler vågar synas utåt som par. Vår kultur är den första generationen på tvåtusen år som kunnat acceptera detta. Efter avkriminaliseringen så var homosexualitet långt ifrån accepterat i samhället. En punkt som inte förbättrade situationen var att när homosexualitet avkriminaliserades så klassades det istället som mentalsjukdom. Denna beteckning togs till slut bort av Socialstyrelsen men det dröjde ända till 1979 innan detta hände. Många av dem som är negativa till homosexuella relationer tar fortfarande gärna fasta på sjukdomsbeteckningen, även om den tagits bort, se exempelvis avsnittet om så kallade ”bota-homo-rörelser”.


II.2. Några viktiga årtal i Sveriges utveckling:


1944:    Homosexuella förbindelser mellan vuxna blir tillåtna.


1950:    Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL, bildas.


1973:    Riksdagen uttalade att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt   


             fullt acceptabel samlevnadsform.


1978:    Åldersgränsen för homosexuella förhållanden blir densamma som för  


              heterosexuella.


1979:    Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsbegrepp.


1984:    Homosexutredningen färdig.


1984:    Ärkebiskopen råder homosexuella till celibat.


1987:    Förbud att diskriminera homosexuella införs.


1988:    Lag (1987:813) om homosexuella sambor införs.


1995:    Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap infördes.


2003:
 Fr.o.m. 1 februari 2003: rätt att prövas som adoptivförälder.


II.3. Så kallade ”Bota-homo-rörelser”

Heterosexualiteten hade ju tidigare blivit friskförklarad och 1979 togs även sjukdomsstämpeln bort från homosexualiteten, däremot betraktades de fortfarande inte jämbördiga. Inom bl.a. teologin fortsatte man att särskilja hetero- och homosexuell kärlek. Återigen tog präster och andra religiösa ett kliv framåt för att göra sina röster hörda i detta ämne. Diverse organisationer bildades och så kallad botande själavård börjar spridas, dessa har förgreningar över stora delar av världen. Genom t.ex. bön, samtalsterapi och handpåläggning påstår man att homosexuella kan omvändas till ett heterosexuellt liv.


En av de så kallade bota-homo-rörelserna som finns representerade i Sverige är Medvandrargruppen som startades i mitten av 90-talet. Den har sina rötter i den amerikanska sammanslutningen ”Exodus”, som närmast kan beskrivas som ett korståg mot homosexualitet.
 På medvandrarnas hemsida
 kan man läsa att föreningen vill vara en "stödgrupp för dig som brottas med homosexualitet" och att det är Medvandrargruppens övertygelse att det inte är i förening med Guds vilja att leva ut en homosexuell livsstil. Medlemmarna i Medvandrargruppen tillhör olika trosuppfattningar, även personer som är verksamma inom Svenska kyrkan. Det som binder dem samman är deras inställning till homosexualitet, en klassisk kristen syn på Bibeln, människan och hennes sexualitet. Man kan ju ställa sig lite frågande till om präster inom Svenska kyrkan borde få vara verksamma inom dylika organisationer. Detta är ett utdrag ur ett av kyrkans samtalsdokument:

Om en person vill ha hjälp att förändra sin situation, bör kyrkan handskas med detta som en personlig själavårdsangelägenhet. Kyrkan bör däremot inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella.


På EKHO: s (Ekumenisk kristen förening för homo- och bisexuella) hemsida
 kan man bl.a. 


läsa om Ulf Lidman
. Efter hjälp från Exodusrörelsen trodde han att han blivit av med sin homosexuella läggning. ”Behandlingen” skedde genom förbön, helig olja, psykologkontakt osv. Han fick veta att han erotiserat och feltolkat sina ömhets- och bekräftelsebehov som homosexuella ”böjelser” men genom terapi och själavård skulle dessa känslor omkanaliseras. Lidman gav även ut en bok, ”En gång gay, alltid gay?”, där han berättar om hur han blev fri från sin homosexualitet. Boken uppmärksammades inom konservativt kristna kretsar, den bekräftade ju deras tankar om att Gud kan förändra en persons sexuella läggning. 


Ulf Lidman gifte sig och fick barn men efter sju år kom dråpslaget när han insåg att han fortfarande var attraherad av män. När han då vände sig till Exodus för att få stöd och råd blev svaret ”att han var under inflytande av demoniska krafter” och den hjälp de erbjöd var förbön med helig olja och vatten. Detta svar var inte längre nog så han beslöt sig för att bryta upp från Exodus och själv söka svar på sina frågor, bl.a. genom att läsa teologi. Så småningom lyckades han, genom sina studier och terapi, komma fram till att det går att vara en troende kristen fast man lever ut sin homosexualitet. Exodus har i sig inget emot den homosexuelle, däremot så anser de att om man inte kan ”botas” så ska man leva i celibat.


Denna typ av bota-homo-rörelser kan vara farliga.
 När en människa börjar komma underfund med att han/hon kanske är homosexuell så startar lätt en virvelstorm av tankar, känslor, frågor och tvivel. För en troende person tillkommer dessutom de religiösa frågorna. Om man i ett sådant läge vänder sig till dylika rörelser så kan de göra mer skada än nytta. En av Ulf Lidmans vänner tog livet av sig när han ”insåg” att Gud inte kunde ”hela” honom.


Jag kan inte låta bli att kommentera Caragounis böcker som jag läst inför denna uppsats. Han arbetar, åtminstone när böckerna skrevs, som professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Tidigare har han även undervisat i bl.a. Uppsala och London. Han har även publicerat ett stort antal studier om bl.a. teologiska och kulturella frågor i internationella vetenskapliga tidskrifter. Av någon anledning, förmodligen det faktum att han är professor och att mycket av det han skrivit publicerats, förväntade jag mig att böckerna skulle vara öppet och neutralt skrivna, men det var de inte utan det känns som om de är skrivna av en bokstavstrogen man med en gammeldags syn på omvärlden. Caragounis likställer t.o.m. kleptomani och homosexualitet! Det skulle inte förvåna mig om hans böcker används inom exempelvis Medvandrarna just p.g.a. att han i mångt och mycket verkar framföra åsikten att homosexualitet är ett problem som en person kan komma tillrätta med bara han/hon verkligen vill.

Läggningen är inte okontrollerbar, den kan tyglas. /…/ Anledningen till att kleptomanen men inte den homosexuelle av samhället anses vara ansvarig för sina handlingar är att kleptomanen är till skada för samhället genom sina stölder, medan de samtyckande vuxna homosexuellas handlingar anses inte skada någon. Detta högst tvivelaktiga resonemang innebär att de olika bemötanden som dessa två läggningar får av samhället inte avgörs av själva läggningen – som det borde vara – utan på grundval av de resultat som deras läggningar leder till.


III. Positiva / negativa tolkningar

Kyrkans inflytande på samhällets värderingar har varit stort och den har också haft makt över vilken sexualmoral som ska gälla. En del kristna anser att homosexualitet är en avvikelse från skapelseordningen och att det enligt Gamla testamentet är en synd och en perversitet. Men enligt den senaste tidens källforskning kan Gamla testamentets fördömande av homosexuella ha uppstått genom en felaktig översättning av Bibeln. Sedan har denna felaktighet vandrat till grekiskan, till latin o.s.v. ända till de nationella språken.


Kyrkornas inställning till homosexualitet är idag inte enhetlig. Man kan säga att de olika inställningarna kan delas in i tre grupper: en rent avvisande, en mellanform (de skiljer mellan känslor och handling) och en mer neutral och förstående attityd.
 En del församlingar tolkar det kristna budskapet som att den homosexuelle ska omfattas av den kristna gemen-skapen, men att församlingens uppgift är att återföra den homosexuelle till en etiskt försvarbar livsform. Han/hon kan även rekommenderas att leva i celibat. Andra kristna menar att man inte kan utläsa något fördömande mot homosexuella i det kristna kärleksbudskapet. De anser att alla människors lika värde inför Gud medför en acceptans av homosexuella. Jag kan tänka mig att många av dem som har en negativ inställning till homosexualitet tänker på samma sätt som Caragounis:

Eftersom västvärlden traditionellt har haft en form av ”kristen grundsyn” har homosexualitet inte varit ett reellt problem där åsikterna har gått isär, det vill säga av filosofisk, etisk eller sociologisk art. Den som utövade homosexualitet förstod att han eller hon befann sig i utkanten av samhället och handlade därför i hemlighet och accepterade utan klagan att bli fördömd av allmänheten. 


De troende som har en mer positiv och accepterande inställning till homosexuella anser att det visst går att bejaka homosexuell samlevnad och samtidigt följa bibelns ord. De anser att man helt enkelt måste tolka bibeltexterna utifrån vår miljö och ta hänsyn till den samhällsutveck-ling o s v som skett, dagens samhälle ser ju inte ut som när texterna skrevs. Mycket av det som står i bibeln går inte att direkt överföra på dagens samhälle utan måste omtolkas, det bästa vore naturligtvis om hela bibeln på nytt kunde översättas från originalspråk och att 


texterna ev. också omtolkades så att de blir mer överförbara till nutid. I ett samtalsdokument 


från Svenska kyrkan kan man exempelvis läsa följande:


Kyrkan kan inte grunda sitt ställningstagande till homosexuella i kyrkan vare sig på enstaka bibelcitat eller enbart på en allmän moraluppfattning. Målet är att söka en position som förenar en genomarbetad bibeltrohet med en genomarbetad nutida användning och tolkning av bibeltexterna.


Som texterna nu är skrivna, och översatta, kan det nästan bli farligt om människor helt strikt håller sig till det skrivna ordet eftersom det finns texter i bibeln som förespråkar t ex rasism och slaveri. Även det som står i bibeln angående homosexualitet bör omtolkas efter vår tids kunskap och samhälle. Bibeln, precis som allt annat, måste helt enkelt läsas med sunt förnuft, anser jag. Ännu en förklaring till personers avståndstagande skulle kunna vara:

I våra försök att förstå eller beskriva oss själva tar vi ofta vår utgångspunkt i det eller den vi föraktar och talar på så sätt om vad vi själva inte är. Det är nästan som om vi måste förakta den andre för att kunna respektera oss själva. Inte minst den kyrkliga gemenskapen präglas av utanförskap respektive innanförskap, av ett slags vi-och-dom-tänkande.


III.1. Dagens vetenskap

Idag har vi mer kunskap om homosexuella människor och homosexualitet än vid tiden när bibeln skrevs. Vi vet t ex att man inte väljer sin sexuella läggning lika lite som man kan välja hudfärg, den är en del av personligheten. Tyvärr är många inom kyrkan okunniga och fördomsfulla i sitt förhållningssätt till homosexuella människor och homosexualitet överlag. Medan samhället följt med i utvecklingen och numer har en öppnare attityd lever många inom kyrkan kvar i det förgångna och har alltså en mer förtryckande attityd. En del av det avstånds-tagande sättet beror rätt och slätt på homofobi, en annan orsak kan vara en strikt bibeltolkning. Två av de böcker jag läst inför denna uppsats är skrivna av tidigare nämnda Chrys Caragounis som verkar vara en av dessa strikta tolkare av Bibeln och han skriver bl.a. så här:


Modern medicinsk vetenskap och psykiatri kan ha sina lösningar eller partiella lösningar. Församlingen har sin Herres lösning och måste vara trogen mot den. Församlingen har ingen rätt att kompromissa med Guds Ord. Sådana kompromisser inte bara underminerar församlingens vittnesbörd och försvagar dess budskap om frälsning, /…/.


IV. Bibeltolkning


De som är negativt inställda hänvisar ibland till skapelseperspektivet när de talar om bibelns syn på homosexualitet och tillämpar det på dagens homosexuella människors samlevnad. Detta fungerar dock inte för man tvingas då lyfta ut sexualiteten från sitt sammanhang, alltså människans helhet. Det medför ju också att man måste tolka in budskap om homosexualitet i texter, exempelvis skapelseberättelsen, som inte handlar om detta.



KG Hammar verkar ha en sund inställning till hur man ska förhålla sig till bibelns texter:


Till skillnad från delar av den svenska prästkåren vägrar KG Hammar att tolka Bibelns fördömande av homosexualitet bokstavligt. I likhet med många av sina kollegor anser han tvärtom att den heliga skrift måste sättas in i sitt historiska sammanhang. Ska man ta Bibeln på orden borde man i konsekvensens namn också införa ett förbud mot griskött och alkohol. Den ofta återkommande hänvisningen till Tredje Mosebok där det står att en man som ligger hos en annan man ska straffas med döden, brukar han bemöta med argument att man på Bibelns tid inte kände till djupa och varaktiga relationer mellan människor av samma kön.


I tidsåldern när bibeln skrevs var det ganska vanligt att det förekom sex mellan personer av samma kön. På den tiden var det dock mer fråga om tillfälliga kontakter med t ex prostituerade men också heterosexuella män som hade sex med tonåriga pojkar. Alltså handlade det då mer om utnyttjande och, i det närmaste, även pederasti. Detta går ju inte att överföra till dagens homosexuella som ju snarare vill ha en möjlighet att leva tillsammans med den de älskar och att få leva med samma möjligheter som heterosexuella. Det går enligt min åsikt inte att jämföra dåtidens homosexualitet, som ligger närmare pederasti och utnyttjande, med dagens aktuella fråga som rör kärlek mellan två samtyckande vuxna personer. Caragounis håller dock inte med mig utan han anser att Bibelns författare mycket väl var medvetna om olika former av homosexualitet. Citaten nedan tycker han speglar ett homosexuellt förhållande som skulle kunna jämföras med dagens fast det har jag lite svårt att förstå:


Ett av de tydligaste exemplen i antiken på vad som med dagens språkbruk skulle kunna kallas ett stabilt förhållande mellan samtyckande vuxna män ägde rum i Thebes. 


 /…/ uppmuntrades under 300-talet f.Kr. en form av homosexualitet som ansågs idealisk. En general skapade det s.k. ”Heliga förbandet”, vilken var en utvald styrka på 300 man i form av älskare. Lojaliteten till varandra skulle få dem att kämpa heroiskt till det bittra slutet genom att först och främst tänka på sin älskare respektive älskade.


Det verkar som om de bokstavstrogna tolkar in mer än vad som står i vissa texter och samtidigt bortser från texter som de förstått inte hör hemma i dagens samhälle. De tycks, förhoppningsvis, ha insett att man inte kan acceptera och följa allt som Paulus tyckte. För att ta några exempel på texter av Paulus som inte hör hemma i nutid så skriver han följande om  kvinnan och judarna: 


Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att  själv  undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla  


Judarna trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten
 


Om kärleken till medmänniskan ska vara det överordnade i kristen etik kan man inte leva bokstavligt enligt sådana texter. Gör man det så innebär det ju i förlängningen att man samtidigt accepterar förtryck av kvinnor, judar, homosexuella m.fl. och det kan väl knappast vara acceptabelt i dagens samhälle, vare sig vi är troende eller inte. I Grundbok för normativ etik kan man exempelvis läsa:


Vi bör inte anamma några budskap okritiskt, oavsett med vilken förment auktoritet de uttalas. Just så tänker väl för övrigt många samtida företrädare för judendom, kristendom och islam. Även om t.ex. folkmord glorifieras i Bibeln är de beredda att ta avstånd från folkmord. De tolkar stödet i Bibeln för folkmord som uttryck för något annat än Guds vilja. Varför? Därför att de finner de ställningstaganden för folkmord, som uttrycks i Bibeln, moraliskt oacceptabla. Alltså kan dessa ställningstaganden inte härröra från Gud, tänker de. Men då äger de alltså en oberoende, sekulariserad moral, som de brukar som måttstock.


IV.1. Romarbrevets första kapitel

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.


I Romarbrevet 1:26 – 27 berättar Paulus om följderna av att leva ett Gudsfrånvänt liv och han tar då bl.a. upp sexuella perversioner. Texten talar om konsekvenserna av att man medvetet väljer bort Herren till förmån för avgudar. Bakgrunden och meningen med texten var att försöka motverka det omgivande grekisk-romerska samhällets influenser när det gäller sexuellt umgänge mellan personer av samma kön. I den kulturen var det inte ovanligt att gifta män hade tillfälliga erotiska förbindelser med, oftast yngre, män vid sidan av sitt äktenskap.
  


Han beskriver sexuella begär och lidelser men nämner inget om trohet, kärlek, ansvar eller varaktiga relationer. Denna text har alltså inget att göra med nutidens homosexuella, för i nutid handlar det ju om ansvarsfull homosexuell samlevnad mellan vuxna jämlika personer som verkligen älskar varandra. Kristna homosexuella personer som vill leva tillsammans i en relation kan inte alls känna igen sig i det som Paulus beskriver i Romarbrevets första kapitel. Eftersom texten talar om ett förhållningssätt man medvetet valt så går den inte att använda som argument mot genuin homosexualitet. Med dagens medicinska och vetenskapliga rön så vet vi nu att man inte själv väljer sin sexuella läggning.


IV.2. Första korinthierbrevet och Första Timotheosbrevet 1:10

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike.

/.../ för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.


Första korinthierbrevet 6:9-10 och Första Timotheosbrevet 1:10 texter handlar inte heller om människor som älskar varandra eller ansvarsfull homosexuell samlevnad. Texterna handlar snarare om prostitution och pederasti. Här syftas på det som ”lagen och ordningen” kräver. Motiveringen är alltså samhällsmoralisk, vilket inte utesluter en underliggande religiös värdering.


Staden Korint var känd för sin sexuella lösaktighet och detta bibelställe ingår i en lastkatalog. Inga orättfärdiga får komma in i Guds rike; bland dessa nämns t ex avgudadyrkare, äktenskapsförbrytare och de som hänger sig åt sexuellt umgänge med personer av samma kön. Texten har vissa grekiska termer
  som periodvis tolkats olika när den genomgått nya översättningar. I den nyaste
 har man återgått till en mer ursprunglig tolkning. 


Det finns åtminstone en tidigare bibelöversättning
 där dessa båda termer har fogats samman till en och översatts till ”de som lever i homosexualitet”. Detta ger ju en vrångbild eftersom det som avses i texten snarare kan antas handla om promiskuitet, sexuellt utnyttjande av yngre (pedofili) och prostitution. I Bibeln 2000 har översättarna i stället tolkat om det till ”män som ligger med män” och det stämmer nog mer överens med det man avsåg med texten.


IV.3. Gamla testamentets lagtexter

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.


De gammaltestamentliga lagtexterna, 3 Mos 18:22 och 20:13, innehåller en mängd helighetslagar som i många fall inte gäller idag. Här finns det klaraste förbudet mot sexuellt umgänge mellan personer av samma kön. Förbudet har inte endast en moralisk innebörd utan är även religiöst betingad. Om man nu ska tillämpa denna text på dagens homosexuella, när den förmodligen snarare handlar om pedofili och prostitution, bör man väl i så fall också leva efter regeln i 18:19. Där förbjuds samlag med kvinnan under hennes menstruation. Om man följer ett förbud så borde väl även de övriga följas. Det finns ju även en hel del andra förbud som i så fall också borde tillämpas: förbjuda tatueringar och förbjuda folk att bära kläder av olika sorters garn o s v. 


En av orsakerna till att homosexualitet förbjöds har som sagt att göra med kravet på fruktsamhet. P.g.a. låga befolkningstal var det nödvändigt att öka barnafödandet, alltså blev det inte längre tillåtet med vare sig onani eller homosexualitet. Denna aspekt finns inte idag på vårt överbefolkade jordklot och alltså utgör inte homosexualitet något hot mot människosläktets fortlevnad.


IV.4. Sodomsberättelsen


Sodomsberättelsen från 1 Mos 19 handlar inte om homosexualitet, uttrycket ”sodomi” har helt missvisande använts i den kristna kyrkans historia för att beskriva homosexualitet. Denna text handlar egentligen om fientlighet mot främlingar. Berättelsen handlar om hur Sodoms män genom ett sexuellt övergrepp ville förnedra främlingar och genom denna handling demonstrera sin makt. Det är knappast troligt att alla Sodoms män var homosexuella. Texten beskriver alltså att Sodoms synd handlar om fientlighet och grymhet mot främlingar, inte homosexualitet i vår nutida mening. 


IV.5. Skapelseberättelsen


Skapelseberättelsen, precis som övriga bibeltexter, kan inte läsas som en fullständig mall över hur samhället ska se ut och vad som får förekomma. De två Skapelseberättelserna beskriver t.ex. kärlek mellan kvinna och man med samma hudfärg. Idag förekommer även äktenskap där makarna har olika hudfärg. I den första, 1 Mos 2:4 – 2:25, står gemenskapen i förgrunden och i den andra, 1 Mos 1:1 – 2:4a, är det fruktsamheten. Homosexualitet nämns över huvud taget inte, varken i positiva eller negativa ordalag. Däremot kanske man kan se homosexuell kärlek i ljuset av vad skapelseberättelserna säger om gemenskapens betydelse för människan och, i förlängningen, hur negativt det kan vara för människan att leva ensam.


V. Kärleksbudet, ansvaret och troheten


Det lilla som nämns i bibeln om samkönad sex verkar inte handla om vuxen samtyckande ansvarsfull homosexuell samlevnad. Vad ska man då gå efter när man söker etiska normer och ”regler”? Det som står närmast till hands är väl det budord som egentligen hela den kristna etiken ska vila på: Kärleksbudet (Matt 22:39).
 Kärleksbudet innebär: att två vuxna människor på bästa sätt tar hand om varandra; att man stöder och hjälper varandra; dela glädje och sorg; krav på ansvar och trohet; att inte skada, utnyttja eller göra varandra illa; att tillsammans sträva mot gemensam glädje och livslycka o s v. Dessa etiska regler gäller för den heterosexuella samlevnaden och alltså bör de även gälla den homosexuella samlevnaden.



I boken ”Befrielsen – Stora boken om kristen tro” kan man läsa att den homosexuella kärleken inte alls behöver ses som en skapelsedefekt: 


Det är inte alltid män älskar kvinnor och tvärtom /…/ Om man verkligen menar vad man säger, att all kärlek är av Gud, att kärleken är det primära och fortplantningen bara en av kärlekens funktioner, bör man inte fördöma uttryck för denna kärlek. /…/ Den genuina, karaktärsbundna dragningen till personer av samma kön kan man inte heller anklagas för. Homosexualitet är i sådana fall inte ett tillstånd som man själv har valt och kan välja bort /…/ Det etiskt avgörande, precis som i heterosexuella förhållanden, är den äkta kärleken, den som har sin glädje i sanningen och som inte söker sitt. En kristen grundsyn är att sexualitet och kärlek hör ihop. Det som sker av och genom kärlek och präglas av ansvarstagande, ömhet och ömsesidig trohet kan aldrig fördömas.


V.1. Bibelns roll för etiska ställningstaganden


I dagens samhälle är inställningen till homosexuell samlevnad präglad av större förståelse och öppenhet än tidigare. Även kyrkans kunskaper om homosexuell samlevnad och homosexualitet är i dag större än tidigare och än den var vid den första kyrkans tid, den som omtalas i bibeln. Inom Svenska kyrkan finns det olika sätt att tolka och förhålla sig till bibeltexterna. En typisk traditionell tolkning är att man inte kan jämställa en homosexuell parrelation med äktenskap. Ett exempel där oenighet råder är vilken sorts homosexualitet det handlar om i bibeln. Man hänvisar också ofta till att homosexualitet inte omnämns i några positiva ordalag i bibeln och att detta är liktydigt med att bibelns text antyder att homosexualitet är oacceptabelt. Andra teologer gör andra tolkningar. 


När man läser litteratur i detta ämne så verkar de flesta vara överens om att bibeltexterna tar avstånd från den ”homosexualitet” som omnämns i bibeln. Däremot så är de inte eniga om vilken sorts homosexualitet som omfattas av detta avståndstagande, alltså om det även gäller dagens typ av genuin homosexualitet. 


NT: s texter hänvisar till en naturligt uppfattad ordning i skapelsen och denna slags argumentation har sedan brukats inom den kristna etiken genom århundradena. Vad som ska uppfattas som bibeltroget och icke bibeltroget respektive naturligt och onaturligt, alltså hur texterna ska tolkas, har delvis förändrats genom tiderna. Kyrkan verkar alltså vara villig att följa samhällsutvecklingen och skifta sina tolkningar för att anpassa sig till den omgivande verkligheten när det passar dem. Man kan faktiskt se att kyrkan ibland varit villig att göra omtolkningar eller tonar ner vissa bibeltexter när nya fakta uppkommer eller när samhället utvecklas åt ett nytt håll med andra etiska regler. Det finns en rad sådana texter som man inte lever efter idag och som inte kan anses etiskt försvarbara. Jag tog upp några tidigare, här är ytterligare några:


Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa.


Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom slipper han dö. Det är du som skall ge honom aga och rädda honom från dödsriket" och: "Dårskapen sitter djupt hos pojken, men det fostrande riset driver ut den".


Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män".
 


De flesta av dagens kristna delar inte längre dessa synsätt. Om kyrkan ska fortsätta att ha en plats i samhället är det nog nödvändigt att de är villiga att ta till sig de nya fakta och upptäckter som ständigt uppkommer världen över. Detta gäller inte enbart i fråga om homosexualitet, världen ser överhuvudtaget annorlunda ut idag än den gjorde när bibeln 


skrevs, alltså vill det till att man även tar hänsyn till detta när man läser dess texter. Det går dessutom inte att i dagens samhälle leva helt och hållet efter bibeln texter och söka efter svar enbart där. Var i bibeln nämns t ex artificiell insemination, kärnkraftsavfall eller transplantationer? Bibeltexter bör alltså, för att ha en giltighet idag, läsas och omtolkas så att de kan få en betydelse för dagens moderna människor som lever i ett helt annat samhälle än de gamla ideal som bibeltexterna grundar sig på. Skulle bibeltexterna diskuteras och omtolkas på detta sätt så är det i så fall inte första gången detta sker.
 


V.2. Kyrkans bemötande

Kyrkan ska väl värna om de svaga, utstötta och de som behöver hjälp och stöd? En av de grupper som kan behöva hjälp och stöd i sin situation är ju just de homosexuella för som det är nu känner sig många kristna homosexuella även utstötta från kyrkan. Denna grupp har det väl svårt ändå bl.a. genom ”komma-ut-processen” som i stort sett pågår livet igenom.
 Den är ju som en kamp i sig: först ska personen själv acceptera sin läggning; därefter berätta för släkt och vänner; sen ska ev. arbetskamraterna få veta o s v. Förutom detta ska personen hålla reda på vilka som fått veta och vilka som inte vet, ständigt ”komma ut” för nya släktingar, vänner och arbetskamrater. Situationen blir ju dessutom extra jobbigt och psykiskt påfrestande för en person som inte är öppen med sin läggning eller som inte själv accepterat den ännu. En kristen person som befinner sig i en sådan situation kanske söker stöd och tröst i kyrkan. Det är därför viktigt att kyrkan hänger med i samhällsutvecklingen och att de är beredda att kunna bemöta dessa människor på ett bra sätt och att man inte stöter bort personen och ytterligare alienerar honom/henne från gemenskapen. 


Det är också viktigt att tänka på att denna situation inte enbart gäller den homosexuella själv utan t ex även dennes släkt. Särskilt jobbigt kan det kännas för föräldrarna när deras son eller dotter berättar att han/hon är homosexuell och de drabbas ofta av en ”mental storm” där de ifrågasätter sig själva: vad har vi gjort för fel; har min roll i uppfostran varit för stark/svag… Är familjen dessutom aktivt kristna läggs ännu en sten på bördan eftersom man då ofta, ibland omedvetet, har med sig uppfattningen att homosexualitet är tabu och syndigt. I denna situation när föräldrarna verkligen skulle behöva ha någon att prata med kanske de inte vågar vända sig till prästen, som de kanske annars brukar göra, eftersom de är rädda att han/hon kommer att vända sig mot dem och deras barn. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att kyrkan kommer fram till gemensamma och klara förhållningssätt. Man ska helt enkelt inte behöva oroa sig för vilket bemötande man ska få av prästen.  


V.3. Kyrkans socialetik

Genom sin socialetiska tradition har kyrkan utgått från människans sociala tillvaro och personliga existens, vad som kallats ”naturen”, och i kombination med samtidens upplevelser och erfarenheter kommit fram till en etisk norm som ska stämma med den aktuella tidsepoken. Det är genom ett sådant arbetssätt man ändrat den etiska synen på t ex dödsstraff, slaveri, krigsföring, kvinnas underordning, demokrati och envåldsstyre. Detta är ju inte bara viktigt ur rent etisk synvinkel utan också för att församlingen ska ”känna sig hemma i kyrkan” och det skulle de nog inte göra om prästen stod i predikstolen och läste högt ur bibeln att den förespråkar slaveri. Öppenheten för nytolkningar av texterna så att de stämmer med nutid är alltså viktigt och detta är inget nytt påfund utan etiska förändringar i tolkningarna har pågått i århundraden.


Den här förändringsprocessen har nu också börjat påverka kyrkans inställning till homosexualitet för inom kyrkan pågår nu ett arbete där man försöker komma fram till en gemensam ställningspunkt när det gäller kristen tro, kyrka och homosexualitet. Inom kyrkan finns det idag faktiskt fler och fler som har en öppnare och positivare syn på homosexuell samlevnad, deras kristna övertygelse är inte mindre värd eller svagare än den grupp som tar avstånd från dem. Tack vare den alltmer positiva attityden har även en del präster vågat gå ut med sin homosexualitet och leva öppet. I Svenska kyrkans utredningar 1994:8 skriver man så här:

/…/Arbetsgruppen föreslår att kyrkan accepterar homosexuell parbildning och också ser som något positivt att samhället genom lagstiftning vill skapa ekonomiskt och juridiskt skydd för homosexuella par. /…/ Kyrkan bör stödja homosexuella par i deras strävan att synliggöra sin kärlek/…/ Arbetsgruppen föreslår också att Svenska kyrkan medverkar till att motverka fördomar mot homosexuella/…/ Likaså bör själavårdsutbildningen medverka till att präster, diakoner m.fl. blir bättre rustade att utöva själavård bland homosexuella/…/ 


V.4. Bibeln och homosexualiteten

Kan en homosexuell aktivt leva ut sin sexualitet utan att gå emot bibelns ord? Motståndarna säger nej till detta och hänvisar till skapelseordningen och diverse bibeltexter. Den mer positivt inställda sidan säger ja och hänvisar till kärleksbudet samtidigt som de också påpekar att skapelsen inte är statisk utan ständigt fortgår.


Ett kristet etiskt synsätt bör bl.a. grunda sig på: livsåskådning/människosyn, fakta och värderingar. 
 I en kristen samlevnadsetik kan man inte bortse från relevanta fakta och en sådan realitet är den forskning som skett och som gett en hel del nya fakta när det gäller homosexualitet. Själva termen ”homosexualitet” uppkom på slutet av 1800-talet, så det ordet används alltså inte i bibeln. Det står ingenting i bibeln om homosexualitet i vår nutida mening, s.k. genuin homosexualitet, utan det talas endast om genitala akter mellan personer av samma kön. När man talar om genuin homosexualitet så menas hela personen, en oföränderlig ej självvald homosexuell personlighetsinriktning. 


Ett homosexuellt par upplever naturligtvis att deras förhållande präglas av samma slags och lika stark kärlek som finns i en heterosexuell relation. Den uppfattningen delar dock inte bokstavstrogna som genom sin bibelsyn omyndigförklarar och förringar den homosexu-ella kärleken. De hävdar att de inte hatar ”syndaren” utan själva ”den syndiga handlingen”. Med dagens vetenskap vet vi dock att sexuell läggning inte är självvald och att den dessutom är en del av den totala personen, inte en separat enhet. Denna del av personen innefattar ju inte enbart den sexuella akten utan den kommer ju till uttryck i den totala personligheten – ande, kropp och själ. Många bokstavstrogna anser också att den homosexuelle ska leva i celibat och genom detta bli en sann syndfri kristen. Det har jag lite svårt att förstå, är inte celibat ett speciellt och unikt kall? Återigen så motsäger jag Caragounis som t.ex. skriver:

/…/ idag finns fall där en man känner en djupare vänskap, en själslig gemenskap, med en annan man men misstolkar sina känslor och drar slutsatsen att de har en homosexuell läggning/…/man öppnar sig för onaturliga passioner /…/Man förmår helt enkelt inte längre att skilja äkta vänskap från sexualitet /…/ Dessa behöver utmanas med den stora skillnaden mellan sann, ren, värdig kärlek och tillgivenhet och denna ovärdiga passion. Varför kan man inte hålla sin vänskap på ett andligt plan, där vänskap egentligen hör hemma, utan att kränka varandra med dessa onaturliga handlingar, vilka enligt Nya Testamentet leder till fördärvet?


VI. Äktenskap och partnerskap

I Den hemlösa sexualiteten kan man bl.a. läsa följande citat:


Kyrkan kunde länge argumentera som om ett livslångt heterosexuellt förhållande är den enda naturliga samlevnadsformen. Idag klingar det betydligt ihåligare när kyrkan bedömer all avvikelse från sitt ideal som ”mot naturen” eller ”mot skapelsens lagar”. Vad som är naturligt är inte längre självklart. /…/ Rätt och fel kan inte längre avgöras genom att hänvisa till naturen som stöd för den egna hållningen.


I Kyrkans tidning hittade jag följande beskrivning av hur några av turerna kring partnerskap har sett ut:

· 1995: Biskopsmötet utfärdar råd för välsignelse över ingånget partnerskap. Akten ses som en del av själavården. Välsignelsen bör ske enbart med paret utan närvaro av släkt och vänner anser biskoparna. Flera präster bryter ganska snart mot den anvisningen.

· 1999: Biskopsmötet ändrar hållning så att det nu blir tillåtet för släkt och vänner att vara med vid välsignelseakten. Det sägs dock inget om själva partnerskapsregistreringen som ofta sker inne i kyrkorummet.

· 2001: Biskopsmötet utfärdar råd om upplåtelse av kyrka. Där rekommenderas att själva registreringsceremonin hålls utanför kyrkorummet eftersom den är en borgerlig ceremoni. Resultatet blir ”kyrktrappsvigslar”.

· 2002: Svenska kyrkans teologiska kommitté presenterar ett samtalsdokument kring kyrkan och homosexualiteten som ska finnas med som ett underlag i den fortsatta diskussionen kring frågan om en kyrklig vigselakt för par av samma kön. 


Dagen innan den Teologiska kommittén lade fram sin utredning (2002) om kyrkan och homosexualiteten så frågade Kyrkans tidning några personer vad de förväntade sig att den skulle innehålla. Här är vad några av dem hade att säga angående partnerskap:

· Per-Anders Grunnan, kyrkomötesledamot (posk), Göteborgs stift: Jag tror det är uteslutet att de förordar en homosexuell vigsel. Jag hoppas att kyrkan håller fast vid sin ursprungliga linje när det gäller äktenskapet, att det är något unikt för man och kvinna.

· Annika Borg, präst i Stockholms stift: Jag skulle vilja se en ritual för homosexuella par och den ska vara mer lik vigseln än dagens välsignelse.

· Arthur Thiry, förbundsordförande EKHO, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella: Min personliga förhoppning är att utredningen ska leda till att kyrkans välsignelseakt för homosexuella par utvecklas till en vigsel.

· Bertil Gärtner, biskop emeritus: Det man kan vara orolig över är att kyrkan väljer att ställa upp med välsignelsehandlingar som Bibeln är emot. Kyrkan ska inte följa trender i samhället. 


VI.1. Partnerskap

Som det ser ut idag så genomförs partnerskapsceremonin borgligt och därefter kan man i kyrkans försorg ges förbön eller välsignelse över partnerskapet. Partnerskapsförrättarna agerar 


på samma sätt som borgerliga vigselförrättare och precis som vid borgerlig vigsel kan paret, i samråd med förrättaren, vara med och välja plats för ceremonins genomförande. Välsignelse och förbön ges inom ramen för det som räknas till den enskilda själavården.


I oktober 1999 beslöt Biskopsmötet att revidera skriften Pastorala råd om förbön för dem som ingått registrerat partnerskap. Dessa råd sändes senare ut till präster och kyrkoråd:

· Allmänna synpunkter 
/…/ Det är angeläget att prästerna i ett pastorat talat igenom hur de ser på sin medverkan i förbön av detta slag. Präst skall inte medverka vid själva registreringen.


· Pastoral utformning 

Varje präst bedömer själv om hon eller han vill medverka när önskemål framförs om förbön sedan registrerat partnerskap har ingåtts. /…/ Om en präst själv inte kan eller vill medverka förmedlas kontakt med annan präst. Förbönen genomförs som en del av den församlingsvårdande verksamheten, och ligger inom den tillfrågade prästens pastorala ansvar. Förbönen utformas som bön med de två som registrerat sitt partnerskap. Det skall framgå att det inte är fråga om en officiell akt utan om en enskild förbön, även när anhöriga bereds tillfälle att närvara. Förbönen kan ske i sakristia, kapell eller kyrkorum. För sådan förbön fordras inga beslut om upplåtelse av kyrka.

· Förbön

Följande förbön kan användas: Gud, du ger oss livet med längtan efter helhet och kärlek. Vi ber för NN och NN, som har valt att dela livet med varandra. /…/ I Jesu namn. Amen. Vid förbönen kan även förekomma textläsning, t.ex. Jak 1:17 och Fil 2:1-5. Den kan även avslutas med Herrens bön och välsignelsen eller en annan fridsönskan.


Om det inte införs en möjlighet till samkönade äktenskap så bör kanske i alla fall graden av offentlighet vid välsignelseakten ses över. Den borde väl åtminstone kunna ligga på samma nivå som vid välsignelse över borgerligt ingångna äktenskap. Genom detta skulle kyrkan hjälpa till att synliggöra de par som ingår partnerskap och det skulle nog ta bort en del av ”tabustämpeln”. Dessutom får paret då en större möjlighet att dela sin glädje med andra. Det finns dock ett motstånd från vissa inom kyrkan mot en offentlig välsignelseakt eftersom de ser en risk i att den i så fall kommer att uppfattas som en vigsel. 


Enligt biskopsrekommendationen så hör välsignelse av homosexuella till själavårdens område och genom detta så bör den ske i ett så anonymt sammanhang som möjligt. Det finns dock präster som håller ceremonin i det stora kyrkorummet och låter paret ta med sig gäster, precis som det brukar vara vid bröllopsceremonier.


En annan frågeställning är huruvida Svenska kyrkan även ska ge homosexuella par möjligheten att ingå själva partnerskapet i kyrkan. Detta är principiellt möjligt under förutsättning att staten ger kyrkan denna juridiska funktion, men det är å andra sidan upp till kyrkan att komma fram till om man vill ha denna möjlighet. De som är positivt inställda till välsignelse kan dock vara tveksamma till att låta själva partnerskapsingåendet ske i kyrkan, en av orsakerna till detta kan vara att man vill markera en skillnad mellan partnerskap och äktenskap. Andra som förordar att partnerskapsingåendet kan ske i kyrkan anser att om kyrkan nu bejakar partnerskapet som en samlevnadsform så bör man också erbjuda en gudstjänsthandling för detta. 


Vare sig det gäller partnerskapsingående eller välsignelse så måste kyrkan klargöra om man i ett ritual ska utgå från de likheter som finns mellan ett partnerskap och ett äktenskap, eller om man ska ta fasta på olikheterna. Ett sätt att komma runt denna fråga skulle vara att:

överlåta den juridiska delen av giftermålet till staten, oavsett sexuell läggning. För kyrkan återstår då välsignelseakten, liknande dagens vigsel.
   – Kyrkans juridiska del i samband med vigslar är en kvarleva från då kyrkan och staten var ett. /…/ menar till exempel Anna-Sara Tornberg, centerkandidat till kyrkomötet.


– Ordet partnerskap ska också bort, tycker vi, för att det visar att man inte jämställer det homosexuella och det heterosexuella äktenskapet. Borgerlig vigsel skulle det heta för alla, anser Lena Söderström, ordförande i EKHO, Stockholm. 
 

Som det är nu så har inte prästen rätt att hålla i själva partnerskapsceremonin. Det finns däremot en möjlighet för en präst som vill ha denna rätt att ansöka om tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Det finns dock en hake som gör att de präster som gärna skulle vilja ha denna möjlighet inte ansöker: får en präst ett tillförordnade att hålla i registreringsförrättning av 


partnerskap så förbinder prästen sig också att ställa upp i andra strikt borgerliga sammanhang. 


VI.2. Kyrkans syn på äktenskapet

Sedan urminnes tider har kyrkan sett på äktenskapet som samlevnadsformen mellan man och kvinna och som en grundläggande enhet för samhällets gemenskap. Genom äktenskapet växer nya generationer fram och detta har varit äktenskapets grundläggande funktion och det som gör det unikt. Den stränga sexualmoral som ofta rått inom kyrkan framhöll att samlag är något som endast ska ske mellan äkta makar och inte för njutnings skull utan i syfte att alstra kommande generationer. Det är mot bakgrund av denna syn på äktenskap som kyrkan inte kan se homosexuell samlevnad som ett äktenskap. Detta är orsaken till att kyrkan anser att kyrkans vigsel – även den borgerliga – enbart ska få ingås av olikkönade par.


Kyrkan bör stödja homosexuella par i deras strävan att synliggöra sin kärlek men bör samtidigt hålla gränsen klar mellan äktenskap och homosexuell samlevnad.


/…/ Arbetsgruppen föreslår vidare att det inom ramen för kyrkans själavård ges möjlighet till förbön för homosexuella som lever i parrelationer. En sådan förbön bör kunna utformas fritt av själasörjaren men får inte insättas i ett sådant sammanhang att den kan förväxlas med en vigselordning.


Det är dock inte alla inom kyrkan som håller med om alla dessa synpunkter, det var t.ex. intressant att läsa analysen av en av kyrkans utredningar som Margareta Brandby-Cösters, teol.dr. och domkyrkokaplan, skrivit. Här är något av det hon tar upp:


/…/ Om vi i kyrkan menar att trofast kärlek och uppbyggande gemenskap är en grundval /…/, låt oss då besluta om att likställa den homosexuella kärleken och gemenskapen med den heterosexuella kärleken och gemenskapen /…/ Ibland lyfts fortplantningen fram som något konstitutivt för äktenskapet, men ett faktum är att äktenskapet enligt Svenska kyrkan konstitueras av just gemenskapen. Därför viger vi utan att blinka, såväl unga människor som kanske aldrig kommer att få några barn, som pensionärer som genom naturens ordning inte heller kan få några barn. Om fortplantningen däremot var konstituerande för äktenskapet borde ju såväl icke fertila, som pensionärer och homosexuella få ingå partnerskap på rådhuset och eventuellt bli välsignade på kyrktrappan eller i den andliga vägledningens slutna rum.


Lite senare i dokumentet så tar hon även upp, och kommenterar, ett av de särskilda yttranden som en av deltagarna i den aktuella kyrkans utredning gjort:


/…/ om nu människor av samma kön skulle komma att älska varandra och vilja leva tillsammans, då är "en sådan livsväg förenad med stora svårigheter och påfrestningar". Kyrkan bör därför inte ge sken av att saken är enkel och skall därför ett homosexuellt par få kyrkans välsignelse så skall det ske "i den andliga vägledningens sammanhang", inte offentligt. Detta är ju makalöst! Vilken människa som helst som är gift under många år, eller som levt ensam hela livet, vet ju att det inte finns några lätta livsvägar.

Ett viktigt kliv framåt verkar dock ha tagits när det gäller att vara öppen med sina åsikter även när man riskerar att få negativa reaktioner från medlemmar och andra personer inom kyrkan. För ett antal år sedan sa den dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström att kristna homosexuella ska leva i vänskap och celibat. Sommaren 1998 sa ärkebiskop K G Hammar att präster kan leva i homosexuellt partnerskap. För inte så länge sedan drog Hammar åter på sig kritik efter att han närvarat vid en partnerskapsceremoni. Det aktuella paret som ingick partnerskap var Hammars syster, som är präst, och hennes partner.


VII. Slutdiskussion

Det har tagit tusentals år att etablera dessa fördomar så de går inte att riva ner över en natt. Många negativa attityder sitter djupt rotat i själen och de finns även hos de homosexuella själva. Det kan leda till svårigheter med att acceptera sig själv som en homosexuell person så följaktligen behöver de andra homosexuella som förebilder och de behöver känna ett stöd från närstående och vänner. Samhället måste också verka för lika juridiska villkor och attitydförändringar hos personal inom människovårdande yrken som sjukvård, kyrka, o.s.v.


Utvecklingen i Sverige de senaste 50 åren har sakta gått mot det bättre, bl.a. så har en motsvarighet till äktenskap införts, s.k. partnerskap, numera omfattas även par av samma kön av sambolagen och homosexuella har även fått rätt att prövas som adoptivföräldrar. Att bo tillsammans var förr en lyx och de flesta fick nöja sig med korta, hemliga möten. Allt fler börjar nu kräva sin rätt till ett liv på lika villkor men jämställdhet är ännu inte en självklarhet för alla. Det kommer nog att dröja innan homosexualitet betraktas som "normalt" så att de kan leva tillsammans som alla andra utan ständigt uppdykande problem och gliringar.


Jag tror att ett av problemen med kyrkans olika diskussionsgrupper är att man inte har något slutdatum, inte ens årtal, för när gruppen ska ha kommit fram till något resultat och tack vare detta drar diskussionen ut på tiden och åren flyter iväg. På det här sättet har grupp efter grupp tillsats och diskussionerna har nu hållit på i ca 30 år utan att man egentligen kommit fram till någon slutsats. Det verkar dock som om kyrkornas diskussionsarbete under de sista åren kommit igång ordentligt och att man nu verkligen försöker komma fram till någon gemensam ståndpunkt. En stor bidragande orsak till att diskussionerna och arbetet med frågan intensifierats är Ecce Homo-utställningen. I och med den så blev folk mer benägna att tänka efter och fundera över sina åsikter, vilket i förlängningen leder till diskussioner inom de olika församlingarna.


Det känns trots allt som om kyrkan har börjat få en mer öppen attityd även till de homosexuella som lever ut sin sexualitet. Idag finns det till och med ett antal homosexuella präster som lever öppet i partnerskap så det verkar som om även kyrkan börjar få en mer accepterande hållning till homosexualitet. Dock verkar det fortfarande finnas mycket kvar att göra men arbetet underlättas säkert av att det finns folk verksamma inom kyrkan som vågar framföra sina åsikter trots att de riskerar att få kritik från olika håll inom kyrkan och från församlingsmedlemmar. Det är nog ett måste att det finns sådana personer för att arbetet och diskussionerna ska drivas framåt. 


Genom att diskussioner dras igång i de högre instanserna så kommer de också lättare igång ute bland församlingsmedlemmarna och just diskussioner bland församlingsmedlemmar anser jag är viktigt. Det är lätt att en persons avståndstagande mot homosexuella bottnar i okunskap, rädsla och att man inte satt sig in i dessa personers livssituation. Genom att tala med andra människor så får man en möjlighet att framföra sina egna funderingar samtidigt som man får ta del av andras tankar. Enligt den litteratur som jag nu har läst så verkar det som om kyrkans avståndstagande har minskat, dock är jag inte så säker på att detta nått fram riktigt till församlingsmedlemmarna. Jag tror att om man diskuterade detta ute i församlingarna så skulle nog kyrkan upptäcka att fler medlemmar än vad kyrkan tror har en mer accepterande hållning, även när det gäller äldre åldersgrupper.


Det ska bli spännande att se vad som händer när det gäller partnerskap. Kommer det att fortsätta som nu med borgerlig partnerskapsingång med kyrklig välsignelse, om man så önskar, som inte är offentlig utan ska ses som privat själavård? Blir det kanske inom några år möjligt att även likkönade par får ingå äktenskap i kyrkan? Det finns redan en framtagen ceremoni för detta som är framtagen av två präster, dock tyckte man från många håll inom kyrkan att det var för tidigt att ta detta steg. Det är väl bara att vänta och se vad som kommer att hända.           


Till sist en fundering som jag ej har något svar på men som är tänkvärd: Finns det en biologisk eller social nytta som gör att homosexualiteten lever kvar? 
 Kan det vara så att om alla individer var upptagna med barnuppfostran och familjeförsörjning så skulle samhälls-strukturen kunna bli mer sårbar. Det kanske behövs individer som inte är bundna av familjeliv och som kan hoppa in där det behövs. Bland vissa djurarter förekommer det ju att de barnlösa individerna t.ex. håller vakt och varnar vid fara, medan de andra sköter om ungarna. Det kanske är så att människosläktet bär på arvsanlag som resulterar i en lagom mängd homosexuella individer och därigenom säkrar sin överlevnad genom att de homosexuella bidrar till släktets överlevnad på ett annat sätt än genom barnalstring. Vad tror ni?


VIII. Sammanfattning


Ett av mina syften med denna uppsats var att titta på var dagens fördomar mot homosexuella kommer ifrån och om kyrkan fanns med någonstans i bakgrunden. Och se, det var den. Många av dagens fördomar mot homosexualitet härstammar från kyrkans straffinförande mot detta på 500-talet. Vid denna tid dog många människor i pest och krig och för att hindra mänskligheten från att dö ut så blev det endast tillåtet med sex mellan man och kvinna, inom äktenskapet, eftersom detta kunde leda till ökat antal födslar. Dagens församlingar förhåller sig olika till homosexualitet: alltifrån totalt avståndstagande till accepterande, det vanligaste är nog ett accepterande av personen men endast om han/hon inte alltför öppet visar sin läggning. Det har tagit tusentals år att etablera dessa fördomar så de går inte att riva ner över en natt. 


Mitt andra syfte var att titta på hur kyrkan förhåller sig till homosexuella personer och förhållanden och om kyrkans förhållningssätt mildrats. De homosexuella som vågar visa sig öppet strävar efter att kunna leva sina liv i en normal vardag, precis som heterosexuella kan. Helt enkelt att leva tillsammans, med allt den grå vardagen medför, utan att hela tiden ifrågasättas i alla möjliga och omöjliga situationer. Det verkar som om kyrkan börjar inse detta. Tidigare har kyrkan medverkat till förtrycket av homosexuella personer. Nu verkar det som om kyrkan börjat ta intryck av hur dagens samhälle ser ut genom att ha ett lite öppnare förhållningssätt till homosexuella personer och förhållanden. Det verkar i stort sett handla om en tolkningsfråga: Kan de aktuella bibeltexterna verkligen sägas handla om det som i nutid kallas genuin homosexualitet?


Det verkar dock ta tid innan man lyckas komma fram till en gemensam kyrklig åsikt. Den ena arbetsgruppen efter den andra tillsätts för att diskutera frågan om kyrkan och homosexualitet men deras arbete drar ut alldeles för långt i tid, ofta åratal, innan man slutligen kommer till en slutsats. Slutsatsen ger för det mesta inga klara besked utan går ofta ut på att ”mångfald av åsikter berikar” och att de i gruppen inte kommit fram till några raka svar. Tyvärr så verkar denna process ta lång tid men man kan i alla fall se att utvecklingen går framåt mot en större öppenhet. Kyrkans hållning är inte längre lika negativt inställd till homosexuella förhållanden och det finns nu t.o.m. präster inom Svenska kyrkan som lever öppet i partnerskap. Även K G Hammar har del i den öppnare attityden. Han är stark nog att våga stå för sina åsikter trots att han vet att han riskerar att få mycket kritik från andra personer inom kyrkan.
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