
Valprogram för Stockholms stift
Kyrkovalet 2017

DAGS ATT 
RÖSTA!



Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska  
modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklar-
het. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla 
sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet. Vi vill ha 
en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Alla ska vara välkomna till kyrkan
Folkkyrkan ska ha plats för alla – oavsett var man befinner sig på trons 
väg. Det ska vara självklart och enkelt att nå kyrkan. Verksamheten ska  
organiseras och genomföras med metoder som öppnar dörrar.
Vår folkkyrka är en central kulturbärare, inte minst när det gäller musik. 
Den rika musikverksamheten ska utvecklas i takt med kyrkan. De många 
körerna betyder mycket för församlingslivet och har en viktig roll i kyrkans 
liv. Även det viktiga kulturarv som kyrkobyggnader och kyrkogårdar utgör 
måste vårdas och vara öppna.
Vi vill: Stärka kyrkans fokus på barn och unga
• All barnverksamhet ska vara avgiftsfri. 
• Inga avgifter ska vara kopplade till konfirmation.

En kyrka som står upp för alla människors lika 
värde och rätt
Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grund-
läggande för Svenska kyrkan. I kampen för människovärdet ska Svenska 
kyrkan vara en god förebild.
Den svenska modellen bygger på solidaritet och ett starkt engagemang i 
folkrörelserna. Där välfärden inte räcker till ska Svenska kyrkan, i enlighet 
med evangeliet, i handling också bidra till upprättelse och rättvisa
Vi vill:
• Stå upp för HBTQ+ personers rätt.
• Motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd
• Stå upp mot rasism och religionsförtryck.
• Fortsatt starkt internationellt engagemang genom biståndsverksamhet 

och aktivt deltagande i hjälporganisationer.
• Både i ord och handling tydligt stå upp för asylrätten och människovärdet

En öppen och välkomnande 
folkkyrka



En kyrka som vill vara Sveriges bästa  
arbetsgivare
Svenska kyrkan ska vara en bra och intressant arbetsgivare. Fler än 20 000 
personer är idag anställda inom Svenska kyrkan och vi vill att fler ska upp-
leva kyrkan som en attraktiv arbetsplats med många utvecklingsmöjligheter 
och bra arbetsvillkor. 
Vi vill:
• Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljö- 

arbetet.
• Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både 

människan och kyrkan.
• Utveckla ett jämställt ledarskap.
• Ge fler unga möjligheter till sommarjobb 

och praktikplatser.
• Satsa på aktiviteter för unga i kyrkan,  

exempelvis ledarutbildning.
• Fler unga ska bli förtroendevalda i Svens-

ka kyrkan.
• Kollektivavtal och sociala krav ska vara 

självklara i kyrkans upphandlingar.
• Upphandlingsriktlinjer som är enkla och 

tydliga utarbetas.

I år är det val till kyrkans 
tre parlament den 17:e 
september. Då får du 
och alla andra som är 

medlemmar och är över 
16 år rösta.  

Din röst gör skillnad! 



Vårda skapelsen
Vår uppgift är att lämna över en jord med rent vatten och ren luft till 
kommande generationer.
Vi vill:
• Andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka varje år.
• Kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader ska renoveras på 

ett sätt som både slår vakt om kulturvärden och minimerar miljö- 
belastningen.

• Fairtrade-varor ska vara en självklarhet i hela Svenska kyrkan.

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande för kyrkostyrelsen Foto: Anders Löwdin

Kyrkovalet hålls den 17 september 2017. Alla som tillhör Svenska kyrkan (regis-
trerad senast 18 augusti) och som fyllt 16 år får rösta. Alla röstberättigade får ett 
röstkort omkring 30 augusti. På röstkortet finns uppgift om vilken vallokal du ska 
rösta i och vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i inom ditt valområde. 

Rösta på 
Socialdemokraterna 
den 17:e september

www.socialdemokraternaistockholm.se


