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Denna BKA redogör för 6 viktiga principer (Där barnet bor, Närhet, Barnets platsbundenhet, Barnets rätt till andlig
utveckling, Barnet och Svenska kyrkans kulturarv, Verksamhet som omfattar barn - miljökrav) som bör tas i beaktande när vi
genomför förändringar som rör fastigheter och utjämningssystem. Intervjuutdrag och bilder får ej spridas vidare, då de är
att betrakta som arbetsmaterial i Nackahearingen.
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Barnets perspektiv - Utredningen om fastigheter, kyrkor och
utjämningssystem
Svenska kyrkan har 2012 tagit beslut att det i beredningar inför beslut ska göras en analys av vilka
konsekvenser ett beslut får för barn. Beslutet att införa barnkonsekvensanalys gäller fr.o.m. 1
januari, 2013. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som
rör dem. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Inledning
Barnets förhållande och upplevelse till kyrkobyggnader rymmer många olika dimensioner. Jag ska i
denna framställning redogöra för fem av dessa
dimensioner och försöka sätta fokus på vad som kan
vara av barnets intresse och utgöra både viktiga och
riktiga framtida utgångspunkter för en BKA i samband
med de förändringar som föreslås i Utredningen om
fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Det
empiriska materialet som används i den här
framställning är hämtad från en hearing i Nacka
församling och genoförts i samverkan mellan Nacka
församling, Stockholms stift och Kyrkokansliet. Totalt innefattar hela hearingen 4 olika tillfällen.
Öppen förskola, Forumkyrkan (24 feb) "Ledarutbildning" 15-16 åringar, Nacka kyrka (18 feb),
"Skaparklubb" 10-12 år, Älta kyrkan (19 feb) samt "Körfritids" 5 mars 10-13 år. Jag har också använt
mig av SCB:s statistik för befolkning och skattekraft (siffror från december 2014) och Kyrkostatistiken
gällande 2013.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund
rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i
främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa
under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av
konventionens övriga artiklar:
Fyra huvudprinciper
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas.
• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något
annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och
hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
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• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara
om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla
frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.
Det är särskilt artikel 6 som behandlar barnets rätt till utveckling, vilket också innefattar det som
benämns som andlig utveckling. Artikel 6 är en så kallad huvudprincip och andlig utveckling nämns
vid i ett flertal andra artiklar (utvecklas vidare). Artikel 23, 27 och 32 nämner uttryckligen begreppet
andlig utveckling direkt i texten. Artikel 17 talar om andlig välfärd i texten. Vi ska också i
sammanhanget nämna artikel 14 som handlar om religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet.

Dimension 1 - Där barnet bor
Utredningen bör ha som utgångspunkt att barn ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett
vilken kommun deras vårdnadshavare bor i, samtidigt ska utredningen inte bortse från att de flesta
barn 0-17 år lever i kommuner med högskattekraft.
När det handlar om Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är det viktigt att ta reda på var
barnen bor och i vilken de (och deras vårdnadshavare) är medlemmar i Svenska kyrkan.
Det är i de så kallade tillväxtregionerna som vi finner de flesta barnen (i förhållande till folkmängden).
Det handlar först och främst om
storstadsregionerna, men också om ett flertal
residensstäder runt om i Sverige. Möjlighet till
utbildning och arbete är de tunga skälen till att
människor flyttar dit, men det handlar också om mer
svårbedömda parametrar som rör människans
förståelse av sina egna livschanser/framtidsutsikter,
livsmening och föreställningar om det "goda" livet.
Denna utveckling är en utmaning för Svenska kyrkan,
då vi har många kyrkobyggnader där människor inte
längre bor.
Medlemsavgiften till Svenska kyrkan, och därmed Svenska kyrkans ekonomiska förutsättningar, är
direkt avhängig inkomst och skattekraft. Enligt SCB:s statistik så kan vi konstatera att bland de 10
kommuner med högst skattekraft återfinns också 3 kommuner som har flest antal 0-17 åringar i
kommunen. Det handlar om Danderyd, Vaxholm och Ekerö. Nacka kommun (där hearingen ägde
rum) återfinns Nacka på en 5:e plats när det gäller skattekraft och en 15:e plats när det gäller 0-17
åringarnas andel i befolkningen (nästan 25%).
111 kommuner har mellan 20 - 28% 0-17 åringar i befolkningen (högst Knivsta kommun, 28%). Dessa
kommuner hade i genomsnitt 177855 kr i skattekraft. Bland de 10 kommuner som hade den högsta
skattekraften (totalt 2 084895 invånare där 64,7% var medlemmar i Svenska kyrkan) fanns det
genomsnittligen 23,5% 0-17 åringar i befolkningen.
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Ser vi på de kommuner (179 kommuner) där 0-17 åringar är under 20% av befolkningen var
skattekraften 171908. I de 10 kommuner med lägsta skattekraft (totalt 124 226 invånare där 76,2%
var medlemmar i Svenska kyrkan) fanns det genomsnittligen 18,6% 0-17 åringar i befolkningen.
Utgångspunkten är att ALLA barn, oavsett var de bor, deras egna eller vårdnadshavarnas
religionstillhörighet eller skattekraft, ska ha "tillgång" till Svenska kyrkan i den omfattning de önskar.
Det är viktigt att påpeka att i de församlingar som s.a.s. "bidrar" in i utjämningssystemet finns det
många barn. Generellt är det fler barn i dessa församlingar än i de församlingar som då "tar emot"
med undantag för de förortsförsamlingar som i Integrationsverkets rapport Förort i fokus –
interventioner för miljoner (Integrationsverkets rapportserie 2002:01), beskrivs som
"socioekonomiskt bräckligt område med stark multietnisk prägel").

Dimension 2 - Närhet
Utredningen bör se till att ta särskild hänsyn till kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som ligger
geografiskt nära de miljöer barnet bor och vistas i.
Barn, särskilt i yngre åldrar, finns ofta i sådana kyrkliga lokaler som ligger i nära anslutning till
hemmet, eller följer de rörelsemönster som familjen etablerat.

Jag går hit för att jag inte har tid att engagera mig i församlingen...Jag gick rätt mycket i den
församlingen jag bodde i tidigare (kör, ledare m.m.)...men nu är det lite svårare att få till med
henne...då går vi här och så får vi lite kyrkliga inslag i alla fall.
("Kyrkvan vårdnadshavare", Öppen förskola i Nacka församling 24 feb, 2015)

Det finns en stor poäng att Svenska kyrkan just kan erbjuda verksamheter som ligger i anslutning till
där människor bor eller passar de rörelsemönster som familjen etablerat, inte minst när det handlar
om verksamhet som omfattar yngre barn.
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Jag blev rekommenderad av min granne, så jag hakade på. Jag här ganska nyinflyttad i Nacka och
hade inte så bra koll på förskoleverksamheten.
("Nyinflyttad vårdnadshavare" Öppen förskola i Nacka församling 24 feb, 2015)

Varje år besöker 350 000 till 400 000 förskolebarn och elever kyrkobyggnader som en del i själva
undervisningen. Här vet vi att kyrkor som ligger på gångavstånd från skolor används mer än kyrkor
som, från skolans perspektiv, ligger längre bort. Det är inte bara de våra domkyrkor som besöks utan
det sker på många platser i Sverige. T.ex. så besökte 2014 c:a 110 skolklasser (2500-3000 barn och
ungdomar) de kyrkobyggnader som finns i Huddinge församling som förvisso har många
arkitektoniskt intressanta, estetiskt vackra och historiskt viktiga byggnader, men det är inte den enda
förklaringen. Församlingen har under lång tid jobbat med dessa kontaktytor samt att den gamla
kyrkan i Huddinge både är geografiskt "tillgänglig" och ett besök där kan kombineras med besök och
aktiviteter i Rådsparken.

Dimension 3 - Barnets platsbundenhet
Utredningen bör se till att ta särskild hänsyn till kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som är
meningsskapande för barnet - kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som barn redan har en relation till.
Barnet är i högre grad, än vuxna, bundet
till de miljöer som anvisas/erbjuds. Vad
betyder själva "platsen"? När vi arbetar
med BKA utifrån ett miljöperspektiv
(alltså miljö i betydelsen det fysiska
rummet) så är det intressant att försöka
ta reda på vilken mening barnet kopplar
till rummet/ platsen. Ett metodiskt grepp
är att göra så kallade "Walks" eller gåtur. Metoden är enkel och handlar om att
barnet får benämna (ge namn) åt platsen
och fundera över vad platsen väcker för
känslor. Platsen/rummet "talar om" för
barnet vad som kan hända i rummet och
vad som är möjligt.

Barn lär känna både sig själva och sin
närmiljö genom att röra sig i den och
själva hitta platser som svarar på deras
sökande efter trygghet, spänning och
utmaning, en process som i många
avseenden innebär ett fysiskt
utforskande som innefattar hela
kroppen (lek, rörelse, dofter, ljud
m.m.). I bästa fall är platsen positivt
meningskapande för barnet. En
plats/rum som är rik på mening går oundvikligen förlorad när verksamheter byter lokal, men kan
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självklart etableras på nytt och kanske till och kanske t.o.m. ge en ökad känsla av mening, men
det innefattar en process som tar tid och måste tas hänsyn till vid.

Dimension 4 - Barnets rätt till andlig utveckling
Utgångspunkten för utredningen bör vara att ALLA barn har rätt till andlig utveckling.
I Barnkonventionens artikel 6, så erkänner konventionsstaterna rätten för varje barn till den
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Barnets utveckling är ”both materially and spiritually". Barnkonventionen omfattar ALLA barn. Rätten
till andlig utveckling har självklart att göra med de
religiösa traditionerna men också med sådant som rör
spiritualitet utanför det institutionella och etablerade.
Budskapet är det samma för alla religioner, endast olika
kulturella och geografiska skillnader...
(16 åring, Ledarutbildningen, Nacka församling 18 februari)

Ett ställe att kunna skriva sina tankar...typ
whiteboard...
(15 åring, Ledarutbildning, på frågan om hur gudstjänsten
kan förändras/förnyas, Nacka församling 18 februari)

Den svenska Barnkommittén skrev på följande sätt: ”Vi
vill i sammanhanget också betona skolans ansvar för
att främja elevens andliga utveckling. Att främja andlig
utveckling kan för barn betyda:
- Att få begrepp och symboler för gränsöverskridande
upplevelser i naturen, konsten eller musiken.
- Att tillsammans med andra eller i ensamhet
förundras över universums gränslöshet och skönhet.
- Att känna vördnad och respekt inför livets början och
slut.
- Att få ett språk för att kunna bearbeta egna viktiga
livsfrågor kring mening, skuld och förlåtelse.
- Att lära känna religiösa förhållningssätt till livet och
tillvaron.
- Att våga lyssna inåt, på sig själv och sina innersta
känslor och tankar.
- Att få del av och kunskap om ett centralt kulturarv."
(SOU 1997:116, s299)
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Dimension 5 - Barnet och Svenska kyrkans kulturarv
I utredningen bör det särskilt tas hänsyn till att församlingarnas förmåga att tillgängliggöra de
platser och byggnader som på ett alldeles särskilt sätt härbärgerar Svenska kyrkans kulturarv.
Som kyrka har vi ett särskilt ansvar
bidra till barnets rättigheter till andlig
utveckling. Därmed inte sagt att
Sveriges ratificering av
barnkonventionen ger oss en
särställning gentemot andra
organisationer, institutioner eller
gemenskaper som också säger sig vilja
bidra till barnets andliga utveckling.
Det särskilda ansvaret, Svenska kyrkan
bör och ska ta, handlar om att vi bär
ett omfattande kyrkligt kulturarv som
hör ihop med Sveriges historia. Detta kyrkliga kulturarv vill vi berätta för ALLA och vi bör erbjuda
metoder och tillvägagångssätt som gör det kyrkliga kulturarvet tillgängligt också för grupper som inte
är medlemmar i Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan har stor erfarenhet av och kunskap om mötet mellan människa och kulturarv. Under
hösten 2014 genomfördes en konferens om kyrkopedagogik, där vi bland annat fick hjälp av bland
annat Världskulturmuseerna (Stockholm) och Arbetets museum (Norrköping).
Den pedagogiskt utgångspunkten och förhållningssättet är att det finns något att berätta och att det
är barnets egna erfarenheter, tankar och frågor som är drivkraften för det upptäckande och lärandet.

Dimension 6 - Verksamhet som omfattar barn - miljökrav
Utredningen bör ta fasta på att det är viktigt att byggnader och utomhusmiljöer kan säkras utifrån
gällande miljöbestämmelser. Utifrån barnets perspektiv finns det ingen anledning att värna
byggnader som barnet av miljöskäl ändå inte kan/får vistas i.
Församlingar bör få något slags stöd att göra en egenkontroll, i för att förstå vilka byggnader som är
olämpliga att möta barn och unga i och vilka som faktiskt inte klarar de miljökrav som finns för
lokaler gällande förskola eller annan regelbunden verksamhet.
Sköterskan på BVC rekommenderade den här... Jag har varit på en öppen förskolan inne i stan och
där hade jag inte släppt ner mina barn på golvet...
("Vårdnadshavare som prövat" flera öppna förskolor", Öppen förskola, Nacka församling 24 februari)
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Egenkontrollen bör innefattar följande punktlista.

•

Buller
Gårdsstorlekar (i de fall
församlingen är enskild
huvudman för en förskola),
samt inspringningsskydd
och liknande.
Inredning av lokaler
(säkerhetsaspekter), samt
förebygga allergier
(användning av så kallade
lågemitterande material)
Ventilation/barngruppers
storlek
Tillgång till dagsljus.

•
•

Hantering av avfall (Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Tobakslagen (1993:581) innehåller bestämmelser om rökfria miljöer

•
•

•

•

