
• Vi ska stärka människan och ge stöd i praktisk handling
Satsningar ska ske för de av oss som är utsatta i samhället och för den som känner behov av stöd
under perioder av livet. Solidaritet och medmänsklighet är och ska vara en viktig del i arbetet.

• För integration och mot rasism och diskriminering
Kyrkan ska vara öppen och välkomnande. Vi ska vara drivande i arbetet mot diskriminering,
mobbning och rasism. Kvinnoprästmotstånd ska bekämpas. Integrationsarbete ska uppmuntras.

•• Barn och ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för alla
Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Kyrkan ska verka för ungas ökade
delaktighet. Kyrkans aktiviteter för barn och unga ska vara avgiftsfria. Vi ska driva på arbetet för
en tillgänglig barn- och ungdomsverksamhet.

• Ett stärkt arbetsmiljöarbete och en attraktiv arbetsplats
Kyrkan ska ha ett gott arbetsklimat där tillfälle ges till kompetensutveckling och karriärsmöjligheter.
Ett jämställt ledarskap krävs, där män och kvinnor ges samma möjligheter och förutsättningar. 
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– Miljö-och klimatarbete 
berör oss alla. Vi ska vara 
en aktiv kraft för att kyrkan 
ska kunna nå sina klimat-
mål. Orden ska omsättas 
till planer och åtgärder.

– Olika kompetenser ska 
tas tillvara. Vi ska vara en 
pådrivande kraft för jäm-
ställdhet och ett effektivt 
arbetsmiljöarbete.

– Kyrkan ska vara en posi-
tiv mötesplats. Verksam-
heten ska ge tillfälle till 
meningsfulla mötesplatser 
för alla åldrar, för social 
samvaro och trygghet. 

– Kyrkan ska erbjuda ge-
menskap, samtal och 
stöd. Vi ska använda oss 
av dagens digitala teknik 
för att finna fler positiva 
vägar till gemenskap. 

– Vi ska arbeta för att våra 
kyrkobyggnader har öppet 
i större utsträckning för 
spontana besök. Både fy-
siska och digitala mötes- 
platser är viktiga delar.
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i större utsträckning för 
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Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon, mail eller 
besök vår webbplats och facebooksida.

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många rela-
tioner till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar 
aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksam-
heten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett 
vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få 
delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. 
Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av 
grundegrunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter 
som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi 
aldrig acceptera!

Jesper Eneroth
Kyrkopolitisk talesperson

070-378 37 66

karlstad@socialdemokraterna.se

www.socialdemokraternakarlstad.se
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