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1995 Lagen om registrerat partnerskap för samkönade par 
2003 Lagen om homosexuellas rätt att prövas som 

adoptionsföräldrar
2005 Lesbiska par ges rätt till assisterad befruktning 

(insemination) vid allmänna sjukhus
2005 Svenska kyrkan inför välsignelseakt för registrerat 

partnerskap
2009 Sveriges äktenskapslagstiftning blir könsneutral
2009 Svenska kyrkan förändrar sin äktenskapsdefinition 

till att även omfatta samkönade par
2013 Kravet på sterilisering i samband med ändrad 

könstillhörighet tas bort
2013 Svenska kyrkans kyrkostyrelse får i uppdrag att 

uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån 
genomföra HBT-certifiering på SvK:s arbetsplatser

2016 Lagen om assisterad befruktning (insemination) 
för ensamstående kvinnor införs 



Jämlikhet mellan könen:

Mannen skal oppfylle sin forpliktelse
overfor kvinnen, og hun overfor ham. 
Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, 
det gjør mannen. På samme måte rår 
ikke mannen over sin egen kropp, det 

gjør kvinnen. (1 Kor 7,3–4)



Frivilligt att gifta sig:

Når det gjelder de unge jentene, har jeg ikke noe
påbud fra Herren. Men jeg sier min mening, siden 

Herren i sin godhet lar meg være troverdig. På 
grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er 

godt for et menneske å bli værende som det er. Er 
du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du 
ikke bundet, så finn deg ingen kone. Om du likevel

gifter deg, synder du ikke, og om en ung jente
gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer 

til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare
dere for. (1 Kor 7,25–28)



Höjning av giftasåldern



Förbud mot abort, barnamord 
och pedofili:

Du ska inte mörda; du ska inte bryta 
äktenskap; du ska inte ligga med barn. 
Du ska inte missbruka din sexualitet. 
Du ska inte heller stjäla, syssla med 
magi eller blanda gift. Du ska inte 

mörda barn, oavsett om de är födda 
eller inte. (Didache 2,2)



Det äkta paret med sin ordnade sexualitet får rätt 
till mer diskretion. Det tenderar att fungera som 

norm, en kanske strängare men tystlåtnare norm. 
Vad man i stället rannsakar är barnens sexualitet, 

dårarnas och brottslingarnas sexualitet; det är 
lustarna hos dem som inte älskar det andra könet; 
det är drömmerierna, tvångsföreställningarna, de 
små manierna eller de stora lidelserna. Nu är det 
dessa tidigare förbisedda figurer som står i tur att 

träda fram och ta till orda för att motvilligt avlägga 
bekännelse om sin egenart. Man fördömer dem 
säkert inte mindre. Men man lyssnar på dem … 

(Michel Foucault i Sexualitetens historia)



Stonewall-upproret och Pride



Är kristen tro skadlig för de sexuella 
minoriteterna?



Hur kan vi som kristna möta människor 
som tänker och lever på ett annorlunda 

sätt än majoriteten?



Utukt

UselviskhetLidelse



Egnede handlinger og holdninger for den som vil 
nå fram til homo- og biseksuelle kirkebesøkende
(Wesley Hill)

1. Ikke undervurder de små gestene.
2. Spekuler ikke i årsakene til et individs seksuelle
legning.
3. Erkjenn at seksualiteten påvirker hele livet, både 
for hetero- og homoseksuelle.
4. Vær klar over at seksualiteten ikke fortjener å 
definere hele identiteten til en person.
5. Ta risikoen med å snakke om homoseksualitet.



6. Våg å gå i ærlige og sannhetssøkende
nærkamper med Skriften.
7. Erkjenn og forsøk å sette deg inn i den smerte, 
den ensomhet og de fristelser som ligger i å 
ufrivillig leve som singel i en sexfiksert tid.
8. Forsøk å tenke deg og skape møteplasser der
single kan bygge sterke og gode vennskapsbånd, 
uten at målet behøver å være å finne en fremtidig
partner.
9. Ta vare på det bidrag som kan komme kirken til
del gjennom homo- og biseksuelle som vil leve i 
troskap mot Skriften.



10. Ikke fokuser for mye på ”gay ministry”: bygg 
forsamling, forkynn evangeliet og snakk om 
disippellivets krav.

Se vidare spiritualfriendship.org
Se även compassionwithoutcompromise.com


