ViSK
VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN I LINKÖPINGS STIFT

Kyrkoval 19 september 2021 – Rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan, ViSK
Förtidsröstning från 6 september

Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllda 16 år kan påverka kyrkans
framtid genom att rösta i kyrkovalet. Du som lägger din röst på ViSK,
Vänstern i Svenska kyrkan, röstar för en kyrka som för Jesus budskap
vidare. ViSK är en partipolitiskt obunden organisation.

Diakoni - omsorg om medmänniskan
“Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig
inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken
och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig
inte ... Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har
ni inte heller gjort för mig.” (Matt 25:43, 45)
Det diakonala förhållningssättet är livsnerven i Svenska kyrkan. Vi vill att i
kyrkan ska vi alla få plats och hjälpas åt. Kyrkan ska lyfta upp den
svagaste och mest utsatta. Därför vill vi att kyrkan uppmärksammar
samhället på orättvisor och nöd.

Diakoni är att ge vidare Guds kärlek till vår nästa. Där möts människor för
samtal i livets alla faser och kriser. De diakonala samtalen kan handla om
sociala och ekonomiska problem, relationer som inte fungerar, frågor om
livets mening och ensamhet. Det kan också handla om hjälp vid
asylprocesser eller rådgivning när människor hamnar i kläm i vårt
välfärdssystem.
Därför arbetar ViSK i Linköpings stift för att:
★ öppna och finansiera natthärbärge, i första hand i Linköping och
Norrköping, för EU-migranter, papperslösa och utvisningshotade
★ kräva amnesti för ensamkommande ungdomar
★ kräva möjlighet för familjeåterförening
★ stiftet ska bistå församlingarna att kunna anställa personer som
har svårt att ta sig in på ordinarie arbetsmarknad
★ fortbilda församlingarna i aktuella diakonala frågor

Jorden vi ärvde - hopp för jordens överlevnad
“Människan har en särställning i skapelsen. Hon är skapad till Guds avbild,
med uppgift att bruka och vårda.” (1 Mos 2:15)
Som förvaltare har vi ett stort ansvar för skapelsen. Därför vill vi i ViSK
arbeta för att Svenska kyrkan ska värna solidariteten mellan människor,
djur och natur.
Vi delar alla ansvaret för skapelsen. Men vi är starkast tillsammans.
Därför är det viktigt att Svenska kyrkan tar ansvar för klimatet och visar
vägen till en framtid med plats för livet.
Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Hur kyrkan
förvaltar sina skogar har betydelse för vår framtid. ViSK arbetar för att
förändra kyrkans skogsbruk för klimatets och den biologiska mångfaldens
skull.
Andelen åkermark i Sverige minskar och vi importerar alltmer av den mat
vi äter. ViSK vill se till att kyrkans åkermark förblir åkermark och inte säljs

för att exploateras. Vi anser att en kyrka som fått uppdraget att mätta de
hungriga har en skyldighet att bidra till livsmedelsförsörjningen.
Därför arbetar ViSK i Linköpings stift för att:
★ församlingarna ska fortsätta arbetet för miljödiplomering
★ bevara naturens mångfald i skogs- och jordbruk
★ under 2022 ta fram en plan för ett hyggesfritt skogsbruk med och
som ska vara genomfört till 2030
★ plantera blandskog
★ bevara åkrarna för odling samt så vildblommor och inrätta lärkrutor
för ökad biologisk mångfald
★ bistå församlingarna att installera förnybara energikällor
★ anordna miljöläger för ungdomar

En feministisk kyrka är en inkluderande kyrka
“Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa
varandra tillgivenhet och broderlig
kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning ... Bemöt alla lika och håll
er inte för goda att umgås med
dem som är ringa.” (Rom 12:9-10, 16)
Vi vill att kyrkan ska vara en plats där vi möter alla människor och
tillsammans funderar på och samtalar om livets mening. Där vi ser, befriar
och upprättar varandra som dem vi är.
En feministisk kyrka ser dig som den du är. Kyrkan utgörs av oss alla
tillsammans. Vi är en enda kropp, oavsett kön, socialt eller etniskt
ursprung. Gud älskar oss var och en och
är därmed någonting för alla. Därför är det viktigt att alla tjänster inom
Svenska kyrkan är tillgängliga vare sig en identifierar sig som han, hon
eller hen, är hbtqia-person eller har en funktionsvariation. Språket ska

inkludera alla och traditionella texter som “vår Herre” bör förstås utifrån hur
samhället fungerade när det skrevs och tolkas som “den allsmäktiga” som
går utöver vår fattningsförmåga.
Många medlemmar i Svenska kyrkan är ideella medarbetare och utför
viktiga uppdrag. Många vill också göra mer för och i kyrkans
verksamhet. ViSK vill att dessa människor, som har omfattande
kompetens och vill bidra till vår öppna kyrka, ska välkomnas som ideella
medarbetare och känna att deras insatser är viktiga för en levande kyrka.
Därför arbetar ViSK i Linköpings stift för att:
★ Svenska kyrkan ska vara en feministisk och öppen kyrka
★ alla, inklusive hbtqia-personer och de med annan etnisk bakgrund,
ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan
★ stiftet ska bistå församlingarna i arbetet med regnbågsnyckeln
2022-2024
★ ingen ska behöva bekänna sin tro för att vara välkommen i
Svenska kyrkan
★ du ska få tjänstgöra i Svenska kyrkan oavsett könsidentitet,
sexuell läggning eller funktionsvariation
★ Svenska kyrkan ska ta tillvara ideella medarbetare och deras
kompetens
★ Svenska kyrkan ska låta de ideella medarbetarna utvecklas efter
deras önskemål
★ stiftet ska anordna fortbildning för ideella medarbetare
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