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Yttrande över betänkandet Vår demokrati – värd att värna 
varje dag (SOU 2022:28) 
Diarienummer: Ku2022/01317 

 
Sveriges kristna råd är en paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. I dessa 
ryms bredden av olika kristna traditioner i vårt land.  

Vårt stöd för demokratin bottnar i vår kristna grundsyn att varje människa är skapad till Guds avbild, 
lika i värdighet och grundläggande rättigheter.  
 

• Sveriges kristna råd välkomnar utredningens förslag och instämmer i uppfattning att 
förslagen har möjlighet att stärka den svenska demokratin. 
 

• Vi vill påminna om den positiva resurs som trossamfund och religiösa gemenskaper kan 
utgöra i det gemensamma arbetet för att stärka demokratin. Detta genom aktivt 
engagemang i demokratifrågor, men också genom att kyrkor och andra religiösa 
gemenskaper är sammanhang där människor kan demokratitränas genom att ta del i 
trossamfundens egna demokratiska processer. Vi ser det som positivt att ett antal 
trossamfund undertecknat deklarationen och deltagit i demokratistärkande aktiviteter i 
projektet.  

 
 
För Sveriges kristna råd 
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Sveriges kristna råd är en kristen paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. I 
dessa ryms bredden av olika kristna traditioner i vårt land. Med grund i kristen tro är kyrkorna i 
Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor som rör människors liv, värdighet och 
rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor med människor i olika livssituationer och vill 
verka för ett inkluderande samhälle där människors rättigheter och värdighet värnas. Sveriges kristna 
råd motsätter sig alla former av förtryck och diskriminering.  
Sveriges kristna råd har granskat betänkandet utifrån grundläggande kristen människosyn, rätten till 
liv i värdighet och med grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna. 

http://www.skr.org/

