
2009-01-19

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

Till: DO
Box 3686
103 59 Stockholm
do@do.se

Anmälare
Namn: Torsten Nenzén
Adress: Magnusvägen 6A
Postnummer och ort: 17731 Järfälla
Telefon: 08-711 3377, 070-777 7754
E-postadress: torsten@nenzen.net 

Den som anmäls
Namn: Revd. Nick Howe, The Church of St Peter and St Sigfrid
Adress: Dag Hammarskjölds väg 14
Postnummer och ort: 115 27 Stockholm
Telefon: 08-663 8248, 076-235 8181
Fax: 08-663 8248
E-postadress: stockholm.anglican@comhem.se 

När och var händelsen inträffade

Trakasserierna har inträffat vid tre tillfällen: första gången genom prästen Revd. Nick 
Howe i  samband med besök till  en Gudstjänst  söndagen 2008-12-07,  andra  gången 
genom Churchwarden  Paul  Timmins  cirka  20  minuter  innan  en Gudstjänst  söndagen 
2009-01-18, och tredje gången också genom Churchwarden Paul Timmins samtidigt med 
kyrkkaffet  efter  en  Gudstjänst  2009-01-18.  Trakasserierna  äger  rum  i  Stockholms 
Engelska kyrka (The Church of St Peter and St Sigfrid).

Det som har hänt

Stockholms Engelska kyrka (The Church of St Peter and St Sigfrid) diskriminerar mot mig 
som person genom att dess präst Nick Howe kränkande särbehandlar mig. Prästen Nick 
Howe  har  förbjudit  mig  att  hälsa  på  människor  som  besöker  inne  i  kyrkan  (läs: 
www.kyrkor.be/081209.htm). Efter att jag försäkrat till prästen Nick Howe att jag aldrig 
kommer  att  anpassa  mig  till  hans  diskriminerande  särbehandling  av  mig  avseende 
avskärmande till social interaktion med kyrkans besökare, konfronterade Churchwarden 
Paul Timmins mig några veckor senare genom att avbryta det samtal jag befann mig i 
med en annan person vid entrén till kyrkan, och på ett förnedrande sätt förbjuder han 
mig  då  att  stå  och  samtala  med  andra  människor.  Samtidigt  som han  upprepande 
beordrar mig strängt att antingen sätta mig i kyrkbänken eller att lämna kyrkan, och inte 
stå  och samtala  eller  hälsa  på  människor,  står  andra  personer  på  samma plats  och 
samtalar och hälsar på varandra. Endast en av de personerna som stod och samtalade 
var  officiell  mötesvärd;  de  övriga  var  reguljära  medlemmar  och  gäster  utan  officiell 
gudstjänstfunktion. Ingen annan blev beordrad att sätta sig eller lämna kyrkan. Specifikt 
och endast jag skulle avskärmas från social interaktion.

Stockholms Engelska kyrka har inte beordrat någon annan person att  inte  hälsa och 
samtala med människor. Om Engelska kyrkan i Stockholm ville hindra alla från att umgås 
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socialt  vid  entrén  före  och  efter  Gudstjänsten,  skulle  prästen  Nick  Howe  eller  hans 
Churchwarden ha beordrat alla att ingen får stå och samtala och hälsa på varandra vid 
entrén. Genom att  endast  jag är förbjuden att  stå och samtala  med människor  som 
besöker kyrkan, diskriminerar Stockholms Engelska kyrka mot mig (egentligen mot det 
jag representerar – Biblisk evangelikal kristendom).

Prästen Nick Howe’s skäl att vilja avskärma mig från sociala kontakter med medlemmar 
och besökare i Engelska kyrkan har sannolikt sin förklaring i att prästen Nick Howe och 
jag  har  diametralt  motsatta  teologiska  perspektiv  i  ett  antal  centrala  ämnen  inom 
kristendomen. Tre områden där prästen Nick Howe avviker från kristendom är: 1) Nick’s 
förnekande av Jesu Kristi försoningsverk på Golgata kors ”Jag tror inte att Jesus Kristus 
betalade ett pris för mänsklighetens synd.”, 2) Nick’s förnekande att Jesus Kristus är den 
enda vägen till  försoning med Gud  ”Jag tror att religiösa hinduer kan finna Gud även 
genom hinduism.”, samt 3) Nick’s förnekande att aktiv homosexualitet är en synd mot 
Gud. 

En ytterligare förklaringsfaktor varför prästen Nick Howe motiveras att försöka avskärma 
mig  från  sociala  kontakter  med  medlemmar  och  besökare  i  Engelska  kyrkan  är  det 
faktum att jag offentligt argumenterade emot Nick Howe i samband med att Nick Howe 
hade publicerat i The Spire (Stockholms Engelska kyrkas medlemsmagasin) sin artikel till 
personligt stöd för en homosexuell präst i Lettland (läs: www.kyrkor.be/nick_howe.htm). 
Sannolikt betraktar prästen Nick Howe mig därför som ett teologiskt problem för honom, 
och hans lösning till  den teologiska konflikten tycks han finna i begränsandet av min 
sociala  interaktion  med hans medlemmar,  och förhoppningsvis  att  jag  väljer  att  inte 
återbesöka kyrkan. Det är inte osannolikt att prästen fruktar att trevliga engelskspråkiga 
människor får en bra relation med mig samt genom mig kan erhålla sann kunskap om 
Jesus  Kristus.  Prästens  lösning  på  teologisk  kritik  tycks  vara  utrensning  av  hans 
teologiska opponenter. 

Både vid entrén före Gudstjänsten och vid kyrkkaffet efter Gudstjänsten söndagen 2009-
01-18  avbröt  Churchwarden  Paul  Timmins  mitt  samtal  med  andra  personer  för  att 
berätta  och  varna  mig  att  jag  inte  får  stå  vid  entrén  och  hälsa  och  samtala  med 
människor.  Både  före  Gudstjänsten  och  två  gånger  efter  Gudstjänsten  varnar 
Churchwarden mig att kyrkan kommer att tillkalla polis för att eskortera mig bort ifrån 
kyrkbyggnaden, om jag i framtiden står och hälsar och samtalar med människor som 
besöker kyrkan. 

Churchwardens  sade  att  jag  representerar  något  som  Engelska  kyrkan  inte 
representerar.  Churchwarden  Paul  Timmins  har  tre  gånger  av  mig  tillfrågats  vad 
Engelska  kyrkan  anser  att  jag  missrepresenterar  genom  min  sociala  närvaro,  men 
Churchwarden Paul Timmins vägrade att förklara, och han upprepade istället sitt mantra 
”I don’t have to explain that.”

Det  kan tolkas  som att  Stockholms  Anglikanska  kyrkas  ledning,  utifrån  prästen Nick 
Howe,  söker  att  motivera  mig  att  frivilligt  lämna  kyrkan  genom  trakasseri  och 
diskriminering utan att kyrkan ska behöva avvisa mig formellt. Jag är inte medlem men 
har gästat kyrkan ibland. 
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