
VALMANIFEST 2021 Socialdemokraterna i Lunds stift 

Vi socialdemokrater värnar en kyrka som är öppen för alla 
en demokratisk och solidarisk folkkyrka. 

EN NÄRA OCH ÖPPEN FOLKKYRKA 
Vi socialdemokrater vill främja Svenska kyrkans roll i samhället. Svenska kyrkan 
ska finnas med i tider av oro, sorg och rädsla, men också̊ i tider av glädje och 
gemenskap. I alla tider behövs det hoppfulla budskap som kyrkan kan ge.  

Vi socialdemokrater vill stärka det frivilliga arbetet bland ideella och 
förtroendevalda och slå̊ vakt om engagemang för kyrkan och dess roll i 
samhället. 

Vi vill därför 
* att kyrkan än tydligare ska möta människor där de befinner sig
* att religionsdialogen mellan trossamfund främjas

ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE 
Vi socialdemokrater vill med en feministisk kyrkopolitik ha en jämställd och 
jämlik kyrka. 

Vi vill därför 
* att kyrkan alltid står upp mot rasism och religionsförtryck
* att kvinnoprästmotstånd inte tolereras
* att vigsel till samkönade äktenskap ska vara självklar överallt
* att välkomna alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller

hudfärg i Svenska kyrkans verksamhet och som anställda

ETT TILLGÄNGLIGT KULTURLIV 
Vi socialdemokrater vill att den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad 
verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. En öppen folkkyrka 
ska rikta sig till alla delar av samhället. Över generationer och genom olika 
skeenden i livet så som dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Vi vill därför 
* att liturgi och musik tillgängliggörs i olika gudstjänster och andakter
* att konsert- och körverksamhet utvecklas
* att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras
* att kulturarvet i tex byggnader, kyrkogårdar, textilier, inventarier mm

värnas.



 

 

 
 
 
TILLSAMMANS VÅRDAR VI MILJÖN OCH KLIMATET 
Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt 
ansvar i miljö̈- och klimatarbetet. Det behövs beslutsamhet och uthållighet att 
ställa om verksamheten så att negativa avtryck på̊ miljön eller klimatet hindras.  
 
Vi vill därför 

* att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på̊ det nationella arbetet med en 
klimatsmart kyrka, på alla nivåer 

* att kyrkans jord och skog ställs om och förvaltas klimatsmart 
* att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskussionen kring Agenda 2030 och i 

sin verksamhet gör sitt yttersta för att realisera dess mål. 
* att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn till klimat och 

miljö̈ 
 
 
EN SOCIALT HÅLLBAR KYRKA I HELA VÄRLDEN 
Vi socialdemokrater vill stärka och utveckla kyrkans sociala engagemang. Att 
finnas till och stå upp för alla och varandra ska återspeglas i det diakonala 
arbetet med utsatta människor. Tro och solidaritet går hand i hand - både nära 
och långt borta  
 
Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro., 
Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett viktigt arbete som vi vill 
stärka. 
 
Vi vill därför 

* att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom samarbete med offentlig 
sektor och frivilligorganisationer. 

* att det diakonala arbetet utvecklas för att bryta oönskad ensamhet och 
isolering. 

* att kyrkans internationella arbete främjas och utvecklas 
 

 
SVENSKA KYRKAN - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE 
Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme med en god 
arbetsmiljö̈ för alla anställda. Alla anställda ska ha rätt till och ges möjlighet till 
kompetensutveckling och god fysisk som psykosocial arbetsmiljö̈. 
 
Vi vill därför 

* att Svenska kyrkan ska stärka sin kompentens som arbetsgivare på alla 
nivåer. 

* att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas 
* att alla anställda känner sig trygga och uppskattade och utvecklas på 

arbetsplatsen 


