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Tre frågor
Vad säger våra sätt att predika och undervisa om hur Jesus botar sjuka genom under
om hur vi ser på hälsa, sjukdom och funktionshinder?
Kan våra sätt att vara tillsammans i kyrkan vara utestängande för personer med funktionshinder även om vi inte vill att det
skall vara så?

Alla är välkomna till kyrkan! För oss
i kyrkorna är det en självklarhet.
Kyrkorna skall vara platser som är
fria från exkludering och diskriminering. Ändå finns det människor som
inte känner sig välkomna i kyrkan.
Det gäller bland annat personer som
lever med olika funktionsnedsättningar. Vad beror det på? Vad kan vi
göra åt det?
Detta behandlas i dokumentet Gåvan att finnas till som har tagits fram
av Kyrkornas världsråds program för
frågor Kyrkornas världsråds arbete
för frågor om funktionshinder EDAN
(Ecumenical Disabilities Advocates

Network) presenterade 2016. Detta
dokument söker hjälpa kyrkorna att
närma sig frågor om hur vi bli inkluderande gemenskaper för personer
som lever med olika funktionshinder.
Detta görs med utgångspunkt i det
som hänt på funktionshinderområde
under 2000-talet, till exempel FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
som kom 2006.
Dokumentet utgår från att alla
människor är gåvor från Gud. Bara
genom att finnas till är vi gåvor från
Gud till våra medmänniskor och de
är i sin tur gåvor till oss. Så kan man

Hur formar vi våra kyrkliga gemenskaper
på sätt som gör att de är tillgängliga och
upplevs som gästfria för personer med
funktionshinder?

beskriva en kristen människosyn
som är rotad i kristen tro och dess
berättelse om oss, om vår värld och
om treenig Gud som handlar genom
skapelsen och frälsningen.
Människan är skapad till Guds avbild
och är det oavsett sina kapaciteter
och begränsningar. Vad innebär
den tron för hur vi möter människor i våra kyrkor och hur skall vi
förhålla oss till mänsklig mångfald.
Att kyrkan är en gemenskap som
upplevs öppen och välkomnande för
personer som lever med olika funktionsnedsättningar är i grunden en
ekumenisk fråga. Att inte inkludera

dessa i våra gemenskaper skapar en
skadlig splittring i Kristi kropp.
Med detta som grund diskuterar dokumentet frågor som människosyn,
kyrkosyn, liturgi, tillgänglighet, samhällsfrågor, medicinsk etik, helande
med mera. Dokumentet är till stor
hjälp för kyrkor som är beredda att
se självkritiskt på sitt eget sätt att
vara gemenskap och har en beredskap för att förändras för att bli mer
inkluderande och välkomnande gemenskaper för människor som lever
med olika funktionsnedsättningar.

