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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället
103 33 Stockholm
Dnr: Ku2018/00653/D
Yttrande från Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18)
1. Vi ser positivt på att religionsfriheten tydliggörs som utgångspunkt och motiv för statens
stöd till trossamfunden. Detta är en grundläggande hållning och innebär att Sverige ansluter
sig till internationella konventioner om att staten ska främja tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.
2. Vi ser positivt på att staten med stöd till trossamfunden vill skapa förutsättningar för
samfunden att bedriva religiös verksamhet, samt till att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som samhället vilar på, så som demokrati och människors lika
värde.
3. Vi ser positivt på att statsbidraget även fortsättningsvis ska huvudsakligen utgöras av
organisationsbidrag. Med förslaget om en sänkning av antalet betjänade för att bli
statsbidragsberättigat, måste nivån på organisationsbidraget öka då fler trossamfund kommer
att bli bidragsberättigade. Detta skulle också medföra att antalet bidragsberättigade
trossamfund kan variera från år till år och resultera i mindre förutsägbarhet och möjlighet att
planera och bedriva en långsiktig religiös verksamhet.
Organisationsbidragets struktur främjar förtroendet mellan trossamfunden och regeringen
och ger just flexibiliteten att utveckla sitt trossamfund utan en detaljstyrd ordning som lagen
om religionsfrihet relaterar till.
4. Det är väsentligt att det finns ett tydligt och demokratikriterium. Utredningen tar upp vikten
av att demokratikriterier ska vara förutsägbara, transparenta och lättillgängliga för
trossamfunden. De skall vara förenliga med nationell lag, internationell rätt, rättspraxis och
Sveriges åtaganden. Därtill skall både religionsfriheten och samhällets grundläggande
värderingar beaktas. När det gäller ett demokratikriterium med exkluderingsgrunder ställer
vi i frågandes till varför utredningen inte utgår ifrån befintlig lagstiftning inom
diskriminering, trakasserier, hot osv.
5. Avgiftshjälp till trossamfund har en stor betydelse för trossamfund och dess möjligheter att
bedriva religiös verksamhet och ge möjlighet till människor att utöva sin religion. Vi ser
därför positivt på att staten fortsatt erbjuder möjlighet till avgiftshjälp till de trossamfund
som uppfyller kriterierna.
6. Vi motsätter oss tanken på att inkludera sekulära livsåskådningar ska i begreppet
trossamfund då detta riskerar att minska trovärdigheten för begreppet trossamfund.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Vi ser positivt på förslaget om verksamhetsbidrag för att finansiera utbildning för såväl
konfessionella som icke-konfessionella företrädare inom samfunden då det finns ett tydligt
behov inom detta område.
8. Vi välkomnar förslaget om att uppdra åt Skatteverket att ta fram en ny beräkning för
uppbördshjälpen. De 21 kr som varit och kvarstått i många år är beräknad på ett förlegat sätt
och på ett icke digitalt stödsystem och bör räknas om.
9. Vi ser positivt på att alla ärenden som rör statens stöd till trossamfund samlas vid en
myndighet som ska vara Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Södertälje den 31 augusti 2018

Suleyman Kurt
Ordförande i Stiftsstyrelsen
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