PRESSMEDDELANDE 9.4.2009
Gemenskapsrörelsen:
En medarbetare i kyrkan har rätt att leva enligt sin sexuella identitet
Församlingspastor Laura Mäntylä i Korso församling framträdde 8.4 i programmet Den
mänskliga faktorn på kanalen YLE2. Hon berättade öppet och sakligt om sin sexuella
läggning och samtalade med äkta och djupt allvar om sin erfarenhet av att hon tror att Gud
accepterar henne men inte kan vara säker på att människor gör det.
Den ekumeniska Gemenskapsrörelsen hoppas att den modiga tillit till den kristna kärleken
som Laura visade vinner gensvar hos oss andra. Vi vill se oss alla som värdefulla människor
skapade av Gud sådana vi är. Vi vill inte tvinga någon att skämmas.
Gemenskapsrörelsen betonar att varje individ som skapad av Gud har rätt att vara människa
helt och fullt. Denna helhet innebär att leva ut sin sexuella läggning och sin könsidentitet och
inte att dölja den.
Gemenskapsrörelsen har länge oroat sig för att det finns anställda, förtroendevalda och andra
ansvarstagande i församlingar som inte har haft någon annan möjlighet än att tiga om sin
sexuella läggning eller könsidentitet eller att lämna sitt arbete eller till och med sitt kristna
samfund. Vi hoppas att tiden är mogen för att den kristna kärlek och respekt för Guds
skapelseverk som har sin grund i Bibeln får rum i människors medvetande och handlande.
Gemenskapsrörelsen är nöjd över att biskopsmötets partnerskapsarbetsgrupp i sitt betänkande
16.3 konstaterar att ett registrerat partnerskap inte är ett hinder för att arbeta i kyrkans tjänst.
Vi instämmer i slutsatsen i betänkandet att man bör stöda bestående parförhållanden för
homosexuella lika väl som för heterosexuella.
Gemenskapsrörelsen
Gemenskapsrörelsen är en kristen solidaritets- och stödgrupp över samfundsgränserna som
försvarar ett människovärdigt kristet sätt att förhålla sig till sexuella minoriteter och
könsminoriteter, motsätter sig diskriminering av dessa minoriteter i samhället och kyrkan
samt verkar för respektfulla sakliga samtal och dialog mellan olika parter.
Gemenskapsrörelsen har redan cirka 600 stödmedlemmar och antalet ökar hela tiden.
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