
2021 är det 100 år sedan vi fick 
allmän och lika rösträtt i Sverige. 

Vi Socialdemokrater tycker att även 
Svenska kyrkan ska fortsätta att vara 
demokratisk och att alla som är med-
lemmar ska kunna vara med och välja 
företrädare. 

Därför värnar vi om att Svenska kyrkan 
ska fortsätta att ha direkta val där alla 
medlemmar får tycka till.

Är Du medlem i 
Svenska kyrkan? 
- använd din rösträtt. 
Du får rösta fr o m du fyllt 16 år. 
Är du inte med i Svenska kyrkan, bli 
medlem och gå och rösta den 19 
september eller förtidsrösta fr.o.m 
den 6 september.
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Socialdemokratin och 
Svenska kyrkan
Kyrkan ska finnas till för och vara öppen 
för alla – detta är en av grunderna i det 
vi kallar folkkyrkan.

Vi vill därför
att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till 
en öppen och solidarisk folkkyrka, där 
en plats finns för alla.
 

att de direkta valen till kyrkofullmäkti-
ge, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska 
bevaras för att säkerställa ett demokra-
tiskt medlemsinflytande.
 

att det lokala församlingslivets närvaro i 
hela landet ska säkras.

En nära och öppen 
folkkyrka
Svenska kyrkan finns där i tider av oro, 
sorg och rädsla, men också i tider av 
glädje, skratt och gemenskap. I tider av 
oro behövs ett hoppfullt budskap.
Socialdemokratin vill främja Svenska  
kyrkans roll i civilsamhället. 

Vi vill därför
att kyrkan ska vara välkomnande och 
välkomna till delaktighet inom ramen 
för församlingarnas grundläggande 
uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva un-
dervisning, utöva diakoni och mission. 

att kyrkan ska finnas för, och bli ännu 
bättre på, att möta människor där de 
finns.

att religionsdialogen mellan trossam-
fund ska främjas. 

Alla anställda i Svenska 
kyrkan ska ha rätt till en 
god arbetsmiljö, något 
annat kan vi socialdemo-
krater aldrig acceptera. 
Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett  
föredöme när det kommer till schysta 
villkor, rätt till kompetensutveckling och 
god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att  
Svenska kyrkan ska utveckla ett demo-
kratiskt ledarskap, vilket förutsätter jäm-
ställdhet och de anställdas delaktighet. 

Vi vill därför
att Svenska kyrkan ska stärka sin  
kompentens som arbetsgivare.

att det förebyggande arbetsmiljö- 
arbetet utvecklas.

att det blir fler kvinnor på ledande  
befattningar.

Kamp mot diskriminering – 
en feministisk kyrkopolitik
Det finns präster som inte vill arbeta med 
kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-per-
soner. Detta är för oss en förlegad och 
omodern hållning. Vår målsättning är 
att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja 
viga samkönade par och vi är beredda 
att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet 
mot diskriminering.

Vi vill därför
att alla oavsett bakgrund, sexuell lägg-
ning, etnicitet, kön eller hudfärg ska 
behandlas lika i Svenska kyrkans verk-
samhet.

att kyrkan alltid står upp mot rasism, 
religionsförtryck och kvinnoprästmot-
stånd.

att Svenska kyrkan utvecklar sitt arbete 
för att säkerställa att ingen diskrimine-
ring ska kunna förekomma i verksam-
heten.

Ett tillgängligt kulturliv
En öppen folkkyrka riktar sig till alla de-
lar av samhället, över generationer och 
genom olika skeenden i livet så som 
dop, konfirmation, vigsel och begrav-
ning. Den välkomnande folkkyrkan ska 
erbjuda en varierad verksamhet där ar-
betet med barn- och unga sätts i fokus. 
Vi vill värna våra öppna och tillgängliga 
kyrkogårdar och säkerställa att kulturgra-
var bevaras för framtiden.

Vi vill därför
att den ideella kultur- och musikverk-
samheten stimuleras och att kulturarvet 
värnas.

att Svenska kyrkans barn- och ungdom-
sverksamhet är avgiftsfri och görs till-
gänglig för alla.

att Svenska kyrkan ger ungdomar möj-
lighet till sommarjobb och praktik.

Tillsammans vårdar vi miljön 
och klimatet
Vi socialdemokrater har under lång tid 
verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt 
ansvar i miljö- och klimatarbetet. Det 
behövs en beslutsamhet i att ställa om 
verksamheten så att inga negativa av-
tryck på miljön eller klimatet skapas. 
Svenska kyrkan ska gå före och vara le-
dande inom grön omställning. 

Vi vill därför
att Svenska kyrkan fortsätter att satsa 
betydande resurser på det nationella ar-
betet med en klimatsmart kyrka och att 

alla nivåer deltar i omställningen, detta 
gäller inte minst skogsförvaltningen.

att Svenska kyrkan tar en aktiv del i dis-
kussionen beträffande Agenda 2030 
och gör sitt yttersta för att realisera må-
len i sin verksamhet.

att kyrkobyggnader och kyrkogårdar 
vårdas med hänsyn taget till klimat och 
miljö.

En socialt hållbar kyrka i 
hela världen
Det sociala engagemanget är mycket 
viktigt inom Svenska kyrkan.  
Vi blir dagligen påminda om att 
människor, bland annat till följd av krig, 
förtryck, klimatförändringar och pan-
demier, lider nöd. Svenska kyrkans bi-
ståndsorganisation ACT bedriver ett 
otroligt viktigt arbete som vi vill stärka.

Vi vill därför
att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks 
genom att samarbetet med offentlig 
sektor och frivilligorganisationer ökas i 
syfte att hjälpa och stötta alla människor 
i utsatta lägen.

att det diakonala arbetet stärks för att 
bryta människors ensamhet och isole-
ring.

att kyrkans internationella arbete vär-
nas och utvecklas

 
Vill du läsa mer om vad vi 

Socialdemokrater vill med vårt 
engagemang i Svenska Kyrkan så 

titta in på vår lokala hemsida:



Socialdemokraterna i Burträsk-Lövångers pastorat vill 
genom sina förtroendevalda jobba för en kyrka, 

öppen för sökande, tvivlande och trosvissa. 
Med andra ord en kyrka öppen för alla.

GUDSTJÄNST
Gudstjänstlivet ska utvecklas så människor i alla åldrar känner gemen-
skap och delaktighet i ett varierat gudstjänstliv. Mötesplatser ska fin-
nas för alla, där möjlighet ges att tolka livet ur ett kristet perspektiv. 
Där ritualer och språket ska tala till människan.

UNDERVISNING
Undervisningen om kristen tro ska erbjudas alla barn och ungdomar i 
vårt pastorat. Vi ser detta som en av svenska kyrkans viktigaste upp-
gifter och anser därför att barn och ungdomsarbetet ska ha hög pri-
oritet. Den goda kvalitén i barn- och ungdomsarbetet ska vi slå vakt 
om. Vi vill att konfirmandarbetet till stor del bedrivs i former där alla 
kan känna sig välkomna. Inga avgifter ska finnas för barn och ung-
domsverksamheterna.

DIAKONI
Kyrkan ska engagera sig i samhällsdebatten på de svagas sida samt 
för dem som är i behov av stöd och hjälp i alla åldrar. Församlingarnas 
diakonala insatser ska utvecklas genom bland annat grupper skapade 
utifrån alla människors olika behov. 

MISSION
Intresset för mission och internationell solidaritet ska fördjupas och 
förnyas. Vi ska arbeta aktivt för ett internationellt starkt socialt, eko-
nomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Våra nysvenskar ska stöttas 
så att de kommer in i samhället på bästa sätt. Vi ska stärka engage-
manget för mänskliga rättigheter och solidaritet. 

ÖVRIGT
Inom ramen för hela pastoratets arbete vill vi frigöra resurser till ovan-
stående rubriker. Vi vill jobba för att de byggnader och de ekonomis-
ka resurserna vi förvaltar över, tas om hand på ett etiskt och ansvars-
fullt sätt.


