
 

 

 
 
Stockholmsregionen är en av världens rikaste regioner. Trots detta är det många som 
lider av fattigdom, otrygghet och diskriminering. Svenska kyrkan ska i varje kommun, 
stadsdel och grannskap vara en stark röst för det kristna budskapet om kärlek och 
solidaritet, bidra till ökad gemenskap mellan människor och reagera mot alla former av 
främlingsfientlighet och förtryck i religionens namn. 
 
Socialdemokrater tar ansvar som förtroendevalda i församlingar runt om i landet. Det 
är oftast i hemkyrkan och närsamhället som kyrkan möter sina medlemmar och resten 
av befolkningen, kanske med undantag av ungdomarna som går på gymnasieskolor i 
hela Stockholmsregionen. Stockholms stift ska stödja församlingarnas lokala arbete och 
komplettera med insatser som når och berör regionala aktörer. 
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Socialdemokraterna vill 
ha en kyrka som är öppen 
för alla.  
Vi vill därför: 

Öppen och demokratisk 
 

 

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

Stockholms stift ska 
prioritera de insatser som 
församlingarna 
efterfrågar, för att 
utveckla verksamheten på 
ett sätt som gör Svenska 
kyrkan relevant i 
människors liv.  
 

 

 att de direkta valen till 
kyrkofullmäktige, 
stiftsfullmäktige och 
kyrkomöte 
ska bevaras för att 
säkerställa ett demokratiskt 
medlemsinflytande. 
 att det lokala 
församlingslivets närvaro i 
hela landet ska säkras. 



 

 
En nära och öppen 
folkkyrka 
Vi vill därför: 

 
 
 
Närvarande och 
välkomnande 

 att kyrkan ska vara 
välkomnande och 
välkomna till delaktighet 
inom 
ramen för församlingarnas 
grundläggande uppgifter, 
att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning, utöva 
diakoni och mission. 

Stockholms stift ska 
främja erfarenhetsbyte och 
sprida goda exempel 
mellan församlingarna på 
hur gudstjänstliv och 
verksamhet kan utvecklas. 

 att kyrkan ska finnas för, 
och bli ännu bättre på, att 
möta människor där 
de finns. 
 att religionsdialogen 
mellan trossamfund ska 
främjas. 
Svenska kyrkan - ett 
föredöme som 
arbetsgivare 
Vi vill därför: 

Kompetent och jämställd 

 att Svenska kyrkan ska 
stärka sin kompentens som 
arbetsgivare. 

Stockholms stift ska i sin 
tillsyn av församlingar och 
pastorat granska att det 
råder schysta villkor och 
aktivt främja 
församlingarnas 
systematiska 
arbetsmiljöarbete i 
samverkan med facken.  

 att det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet 
utvecklas 
 att få fler kvinnor på 
ledande befattningar 

Kamp mot 
diskriminering – en 
feministisk kyrkopolitik 
Vi vill därför: 

Icke-diskriminerande och 
anti-rasistisk 

 att alla oavsett bakgrund, 
sexuell läggning, etnicitet, 
kön eller hudfärg ska 
behandlas lika i Svenska 
kyrkans verksamhet. 

Stockholms stift ska 
fortsätta att gå före i 
kampen för jämlikhet och 
inkludering, icke-
diskriminering och 
antirasism, både inom 
kyrkan och i det svenska 
samhället. 

 att kyrkan alltid står upp 
mot rasism, 
religionsförtryck och 
kvinnoprästmotstånd. 



 

 att Svenska kyrkan 
utvecklar sitt arbete för att 
säkerställa att ingen 
diskriminering ska kunna 
förekomma i verksamheten. 
Ett tillgängligt kulturliv 
Vi vill därför 

Kulturskapande och 
framtidsfokuserad 

 

 att den ideella kultur- och 
musikverksamheten 
stimuleras och att 
kulturarvet värnas. 

Stockholms stift ska bidra 
till att kultur- och 
musikverksamheten 
öppnar fler vägar in i 
kyrkan, inte minst genom 
församlingarnas 
samverkan med 
föreningsliv och skola. 
 
Stockholms stift ska ha ett 
framtidsfokus och i 
samverkan med 
församlingarna satsa på 
avgiftsfria verksamheter 
som attraherar barn och 
ungdomar med olika 
bakgrund. 

 

 att Svenska kyrkans barn- 
och ungdomsverksamhet är 
avgiftsfri och görs 
tillgänglig för alla. 
 att Svenska kyrkan ger 
ungdomar möjlighet till 
sommarjobb och praktik. 

Tillsammans vårdar vi 
miljön och klimatet 
Vi vill därför: 

Miljömedveten och 
ansvarstagande 

 

 att Svenska kyrkan 
fortsätter att satsa 
betydande resurser på det 
nationella 
arbetet med en klimatsmart 
kyrka och att alla nivåer 
deltar i omställningen, 
detta gäller inte minst 
skogsförvaltningen. 

Stockholms stift ska vara 
ett kunskapsnav för 
församlingarnas 
klimatanpassning av sina 
fastigheter, 
kyrkogårdsskötsel och 
miljödiplomering av 
verksamheten.  
 
 
Stockholms stift ska vara 
ett föredöme när det gäller 
hållbar förvaltning av den 
skog och mark som kyrkan 
äger och använda sina 
lokaler på ett klimatsmart 
sätt. 

 

 att Svenska kyrkan tar en 
aktiv del i diskussionen 
beträffande Agenda 
2030 och gör sitt yttersta 
för att realisera målen i sin 
verksamhet. 
 att kyrkobyggnader och 
kyrkogårdar vårdas med 
hänsyn taget till klimat 
och miljö 



 

En socialt hållbar kyrka i 
hela världen 
Vi vill därför: 

Solidarisk och 
internationell 

 

 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 

Stockholms stift ska 
främja människors 
idealitet och bidra till 
trygghet och social välfärd 
genom att engagera sig i 
samarbeten med den 
offentliga sektorn och 
övriga delar av 
civilsamhället. 
 
Stockholms stift ska 
främja församlingarnas 
internationella 
engagemang, klimatarbete 
och insamling till ACT 
samt fördjupa kontakten 
med vänstift och 
systerkyrkor. 

 

 att det diakonala arbetet 
stärks för att bryta 
människors ensamhet och 
isolering. 
 att kyrkans internationella 
arbete värnas och utvecklas 

 
Socialdemokraterna vill att Stockholms stift ska präglas av framtidstro och att 
församlingarna bidrar till ett levande och inkluderande civilsamhälle. Stiftet ska kliva 
fram som en attraktiv och pålitlig regional aktör och främja Svenska kyrkans 
samverkan med kommuner, region och andra organisationer i arbetet för ett socialt, 
ekologiskt och ekonomisk hållbart samhälle.  


