Kandidater i Skara stift
Lisa Wallenstein, Lyrestad
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)
Jonas Edberg, Borås
(Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och
Toarps församling)
Josef Fast, Trollhättan
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)
Helena Klar Fast, Trollhättan
(Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige)
Mats Kristiansson, Skövde
(Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och
Skövde pastorat)
Kristofer Vaske, Mariestad
(Lugnås-Ullervads pastorat)

Kyrkoval 19 september
19 september 2021 är det kyrkoval. Du
som tillhör Skara stift kommer att för första gången kunna rösta på ViSK (Vänstern
i Svenska kyrkan) i valet till kyrkomötet
och stiftsfullmäktige och i några pastorat
och församlingar. Lägg din röst på ViSK
om du vill ha mer rättvisa och solidaritet
och att miljöarbetet ska intensifieras. Helt
enkelt om du vill dra kyrkan lite åt vänster.

Rösta på ViSK
i kyrkovalet!

ViSK Skara vill att
Svenska kyrkan ska

Valplattform för ViSK Skara
Vänstern i Svenska kyrkan Skara

♥ Vara vägledande i miljöarbetet
♥ Miljödiplomera alla församlingar
♥ Avsätta mer av kyrkans skog

till reservat och bedriva hållbart 		
skogsbruk

♥ Vara en feministisk kyrka och 		

värna om alla kvinnors rättigheter i
samhället.

♥ Arbeta för ökad tolerans och 		

öppenhet för människors möjlighet
att leva i sin religion.

♥ Stärka arbetet för rättvisa och

solidaritet mellan länder och
kulturer

En kyrka som
är vägledande
i miljöarbete,
hållbarhet och
vårdandet av
skapelsen

Vill du veta mer? Besök den nationella
webbplatsen visk.info eller kontakta oss
via vår facebooksida ”Vänstern i Svenska
kyrkan i Skara stift”.

Vänstern
i Svenska kyrkan

Vänstern
i Svenska kyrkan

visk.info

visk.info

Detta vill ViSK
ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) är en
partipolitiskt oberoende kyrklig nomineringsgrupp som vill dra kyrkan lite åt
vänster.

Samma rättigheter för alla
ViSK vill verka för en kyrka där alla oavsett kön, klass, ursprung, sexuell läggning,
funktionsvariation och ålder har samma
rättigheter. Alla kvinnors rättigheter i
samhället ska värnas, och alla tjänster

och uppdrag i Svenska kyrkan ska vara
öppna för kvinnor. HBTQI-personer ska ha
rätt till helt och fullt deltagande i all kyrklig
verksamhet. Alla präster ska viga alla par
oavsett hur familjebildningen ser ut.

Vi vill att Svenska kyrkan ska agera som
en föregångare i skogsbruket och värna
om skapelsen på ett ansvarsfullt och
värdigt sätt. Ett steg i detta är att avsätta
större del av kyrkans skog till reservat.

Hållbar utveckling

I de skogsområden som vi i dagsläget
inte föreslår för reservat, vill vi se hyggesfritt skogsbruk, blandskog och ett stopp
att plantera in främmande trädslag som
tyvärr är fortsatt tillåtna i och med den
nya FSC-certifieringen.

Svenska kyrkan äger mycket skog och
arbetet med klimatfrågan är enligt ViSK
en av de viktigaste frågor församlingen
har att arbeta med idag. Detta är en hållning som biskoparna delar genom ”Ett
biskopsbrev om klimatet”.

Solidaritet
ViSK vill också värna Svenska kyrkans
stora internationella engagemang. Att
Svenska kyrkan ska påverka och intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet
mellan länder och kulturer. Att de mest
utsatta folken och grupperna i världen får
stöd. Att en ny ekonomisk världsordning
införs där de ekonomiska resurserna fördelas rättvist och efter människors behov.

ViSK vill också ...
att Svenska kyrkan ska ordna gudstjänster som fungerar som rastplatser och ger
tillgång till andrum, förlåtelse och gemenskap med Gud och med varandra, ta
beslut så nära medlemmarna som möjligt, vara öppen och välkomnande för alla
som söker sig dit, involvera andra parter i
det sociala arbetet samt öka förståelsen
och toleransen för andra religioner genom
samtal och samarbete.

