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”Livet är större än här och nu”
Trestegsmobilisering
för regeringsskifte!
Kyrkoval 2013-09-15
EU-val 2014-06 (dag ej bestämd)
Riksdagsval 2014-09-14

Något om Svenska kyrkan
• 70 % medlemmar i landet (6 519 889 individer)
• Högre anslutning på landsbygd än storstad
• Världens största evangelisk-lutherska samfund
• 7 946 socialdemokrater är förtroendevalda i kyrkan
(Alltså dubbelt så många som är medlemmar i
Broderskap/Socialdemokrater för Tro och Solidaritet!)
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Varför skall partiet engagera
sig i Svenska kyrkan?

15 september 2013

...verksamhetsexempel
•
•
•
•
•
•
•
•

3 400 kyrkobyggnader (snitt 2000 medlemmar/kyrka)
100 000 körsångare
Sjukhuskyrka på 79 sjukhus i riket.
42 utlandskyrkor i 24 länder. 1 miljon besök.
33 000 konfirmander
2 miljoner besök i öppen verksamhet för barn och unga
17 miljoner gudstjänstbesök
Sveriges största konsertarrangör. Motsvarande 200
heltidstjänster frilansande musiker anlitas.
• Internationellt arbete t ex mikrolån, sjukvård, katastrofhjälp.
338 projekt i 44 länder. 126 partners. Alla världsdelar.
• 1500 arbetsplatser med 21 500 helårsanställda
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• Sju av tio väljare är med i kyrkan
• Kyrkans verksamheter värderas mycket högt:
- hjälp till utsatta människor i Sverige
- arbete med barn & unga
- gemenskap för den som önskar
- dop, vigslar, begravningar och andra riter
• Kyrkan måste fortsätta vara en folkkyrka
värdegrund: öppen för alla - motsats till elitistisk kyrka
• Viktigt att påverka folkkyrkans utveckling och inte
överlämna det till de så kallade ”vigda” eller t ex SD
• Partiet skall enligt stadgarna engagera sig i de kyrkliga
valen
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Öppen kyrka – MANIFEST
Frihet

1. Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
2. Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!
3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

Jämlikhet

4. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!
5. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!
6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!

Solidaritet 7. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!
8. Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!
9. Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!
Hållbarhet 10. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!
11. Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!
12. Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad!
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Kandidaternas kompetens
Församling
och
Samfällighet

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige
Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission
Fastigheter och Begravningsväsendet

Stift

Främja församlingarnas verksamhet
Fortbildning och Tillsyn
Förvalta Prästlönefonder – skog och fonder

Kyrkomöte

Nationella nivån med kyrkostyrelse
Inriktning och regelverk i kyrkoordning
Kulturarv och Ekumenik

Datum
• Kyrkopolitiskt Forum 17-19 aug 2012 i Stockholm
• Strängnäs/Västerås stift 25 aug 2012 i Borlänge
• s-föreningarnas nomineringar till stift och kyrkomöte
ska vara klara i september 2012 till
arbetarekommunerna för beredning (Strängnäs)
• Arbetarekommunernas nomineringar till stift och
kyrkomöte ska vara klara i november 2012 till
partidistriktet för beredning (Strängnäs)
• Anmälan av kandidater ska vara inne senast 15 april
2013 men först via ombuden Roger Ljunggren &
Joakim Johansson
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…därför är kyrkovalet viktigt för partiet:
• 5,6 miljoner svenskar är röstberättigade
• Även 16- och 17-åringar har rösträtt

OK – så…

• Nästan 700 000 röstade i senaste kyrkovalet, 186 000 på oss.
• Vårt parti är störst i kyrkan – det ska vi förbli
• 12 000 sossar får chans att kandidera
• Mobilisering i kyrkovalet stärker partiet 2014
• Den viktigaste framgångsfaktorn är att mobilisera dem som
röstar (S) att delta i kyrkovalen
• Svenska kyrkan står inför viktiga vägval – liksom Sverige!
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