
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Socialdemokraterna Umeå AK  
Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 

 

Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta  
Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning  och rättfärdighet.  

 
 
 
 

Kyrkans grundvärderingar 
om alla människors lika 
värde känns naturliga för 
oss socialdemokrater.  
 
 

 



 
 
Därför ställer vi upp i valet till Svenska kyrkan med 
beteckningen Arbetarepartiet Socialdemokraterna  
och med kandidater som delar socialdemokraternas 
visioner om ett rättvist, solidariskt och hållbart samhälle. 

  

• Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska 
 

• Ge upprättelse åt utsatta människor och som stå upp för alla människors lika värde. 

• Inge hopp om en bättre värld och kämpa för ett hållbart samhälle som bygger på det kristna 
budskapet om kärlek, jämlikhet och solidaritet. 

• Erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv och möta var och en i öppen och tillåtande dialog om 
livsfrågor och vägar till tro. 

• Uppmuntra till fördjupad religionsdialog och förståelse i stället för konflikt. 
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Demokrati och delaktighet 
Svenska kyrkans grundvärdering är alla människors 
lika värde. Vi vill att kyrkan ska präglas av ett 
demokratiskt arbetssätt och välkomna alla.  
Varje tendens till rasism, mobbing, kränkningar, 
diskriminering och segregation ska bekämpas. 

Därför vill vi 
• Att jämställdhet ska vara självklar i Svenska kyrkans verksamhet. 
• Att kyrkan i alla avseenden ska vara en mönsterarbetsgivare. 
• Att kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i Svenska kyrkans upphandlingar. 

 



 
 
Stärkt socialt arbete 
Vi ser tilltagande klyftor i Sverige med ökad 
social oro, ensamhet, missbruk och barn som 
lever i utsatthet som följd. Svenska kyrkan 
måste slå larm när stat, kommun och landsting 
inte tar sitt ansvar för välfärden. 

  
Därför vill vi 
•  Att Svenska kyrkan höjer rösten mot orättvisor, utanförskap och växande klyftor. 

•  Stärka kyrkans engagemang i Öppen gemenskaps verksamhet både ekonomiskt och                
personellt. 
•  Möjliggöra för fler att göra ideella insatser inom kyrkan.  

•  Öka det diakonala arbetet för att bryta människors ensamhet och isolering. 
 
 

 



 
 
 
Barn och ungdomars rätt 
Barn och ungdomar är huvudpersoner i 
Svenska kyrkan. Vi ska arbeta för att de ska bli 
sedda, respekterade och känna att deras 
människovärde är okränkbart. 

  Därför vill vi 
• Att all barn- och ungdoms verksamhet erbjuds avgiftsfritt. 
• Att fler läger ordnas för att möta alla barn och ungdomars behov. 
• Att Svenska kyrkans barn och ungdomsverksamhet görs tillgängliga för alla  oavsett 
behov. 



 
 
Kyrkan i världen 
Den kristna kyrkan är världsvid. Det centrala 
begreppet solidaritet uttrycker dess värdegrund. 
Det innefattar ALLA människor, både nära oss 
och långt borta. ”Tredje världen” finns inte – bara 
EN värld där vi delar villkor och framtid. 

 
Därför vill vi 
• Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och en hållbar utveckling. 
• Att Svenska kyrkan är en aktiv opinionsbildare för ett humanare flyktingmottagande. 

• Intensifiera kyrkans arbete för integration av invandrare i vårt samhälle genom ökat stöd 
till Vän i Umeå och andra nätverk. 
 

 



 
 
Ansvar för skapelsen 
Växande miljöproblem och klimatkris är starka 
hot mot alla människors livsvillkor. 
Klimatförändringar slår hårdast mot de som 
redan lever i fattigdom. 

 
Därför vill vi 
• Att Svenska kyrkan ska gå före i ansvarstagande för god och hållbar miljö enligt Agenda 2030. 
• Att långsiktig hållbarhet går före kortsiktiga intressen. 
• Att fairtrade-varor och lokalproducerat ska vara en självklarhet i Svenska kyrkan. 

 



 
 
Kyrkan som kulturbärare 
Svenska kyrkan är en levande kulturbärare 
med många körer, ett brett utbud av musik, 
utställningar och teologiska samtal. Satsningar 
på olika kulturuttryck bejakar människovärdet 
och stärker såväl människor som samhällen. 

 Därför vill vi 
•  Att kyrkan bedriver olika former av kulturverksamhet som dans, drama, film, litteratur, 
musik och poesi. 
•  Att ett utvidgat kulturutbud ska vara öppet för såväl barn som äldre och alla de som är 
nyfikna på Svenska kyrkan. 
•  Att Svenska kyrkan erbjuder fler kulturevenemang i äldreboenden och skolor. 

 



 
 
Stärk Svenska kyrkans närvaro 
Svenska kyrkan ska ha verksamhet där 
människor bor och rör sig. I Umeås centrum 
och inom kommunens nya och växande 
områden behövs lokaler anpassade bättre för 
arbetet med barn, ungdomar och diakoni. 

 Därför vill vi 
• Påskynda byggandet av en ny, mer ändamålsenlig,  församlingsgård i Umeå 
stadsförsamling i anslutning till Umeå stads kyrka. 
•  Öka Svenska kyrkans närvaro inom Tomtebo – Tavleliden genom satsningar på 
verksamhetslokaler och ökad personalbemanning. 

•  Förstärka de sex församlingsrådens roll inom Umeå pastorat. 

•  Ge stöd till fortsatt utveckling av ”Kyrkans lägergård” på Norrbyskär. 
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