♥ Svenska kyrkan ska kämpa för att människor befrias från
fattigdom och vanmakt
♥ Svenska kyrkan ska finnas i samhället
♥ Svenska kyrkan ska vara solidarisk och inkluderande
♥ Svenska kyrkan ska ha en ekumenisk och interreligiös
dialog
♥ Svenska kyrkan ska vara vägledande i klimat- och
miljöarbetet
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♥ Svenska kyrkan skall vara aktiv i fredsrörelsen
♥ Svenska kyrkan ska vara en kulturell mötesplats
♥ Svenska kyrkan ska genom diakonin hjälpa människor att
ta makt över sina liv
♥ Gudstjänsterna i Svenska kyrkan ska präglas av tillgänglighet och delaktighet

Rösta på ViSK
i kyrkovalet!
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Svenska kyrkan ska kämpa för att människor
befrias från fattigdom och vanmakt
Kyrkan behövs i Stockholms stift. Här finns stor utsatthet och
ensamhet och behov av hjälp, tröst och gemenskap. ViSK vill
arbeta för en kyrka som är ett salt i världen. Kyrkan ska inte vara
rädd för att kritisera makthavare som monterar ner välfärden och
kränker de mänskliga rättigheterna. ViSK vill verka för rättvisa och
upprättelse i Jesu efterföljd. Kyrkan ska stå mitt i befrielsekampen. Varje församling ska vara en öppen och välkomnande plats
för alla. ViSK vill ha en kyrka som kämpar mot ojämlikhet, åldersdiskriminering, våld mot kvinnor, rasism, homofobi och transfobi.
Kyrkan ska delta i demonstrationer och upprop för mänskliga rättigheter. Exempel på det är deltagande i Pride för alla människors
lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

sker tillsammans med andra frivilligorganisationer, studieförbund
och solidaritetsrörelser. De församlingar som aktivt arbetar med
ensamkommande flyktingbarn, papperslösa och EU-immigranter
ska stödjas av stiftet.

Gudstjänsterna i Svenska kyrkan ska präglas av
tillgänglighet och delaktighet
ViSK ser gudstjänsten som central i kyrkan. Man ska kunna känna
igen sig i ritualen och berättelserna. Den enskilda församlingen
ska dock ha frihet att utforma och gestalta gudstjänsten utifrån
församlingens behov och önskemål. Exempel på detta är barn- och
ungdomsgudstjänster, sinnesrogudstjänster och Katarinamässan.
Vi vill att volontärer och de människor, som kommit till gudstjänsten, får medverka och dela med sig av sin tro och sina andliga
upplevelser.

Svenska kyrkan ska vara solidarisk och
inkluderande
I kyrkan ska alla bemötas lika och välkomnas att delta i all kyrklig
verksamhet. ViSK ser det som självklart att alla präster i stiftet ska
viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.
Varje församling ska manifestera kärleksbudskapet genom att
certifieras med Regnbågsnyckeln, som ska ge trygghet för alla
hbtqi-personer. Anställda i kyrkan ska ha utbildning om våld i nära
relationer så att man upptäcker när det förekommer i församlingarna och kan ge rätt stöd till brottsoffren.
ViSK vill att stiftet fortsätter sitt internationella engagemang och
stöd till utsatta människor och grupper i världen. Vi vill att detta
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Svenska kyrkan ska vara vägledande i
klimat- och miljöarbetet
Vi vill att kyrkan värnar om livet i skapelsen på ett ansvarsfullt och
värdigt sätt. Utan hållbart agerande krymper Jordens resurser
alltmer. ViSK i Stockholm arbetar hårt för att Svenska kyrkan i vårt
stift skall vara vägledande i klimat- och miljöarbetet, bland annat
genom att alla församlingar i stiftet miljödiplomeras.
Vi vill att de tillgångar stiftet har i form av skog och mark ska
skötas på ett klimatanpassat sätt. Avsikten ska inte enbart vara
att få ut stora vinster som möjligt. Istället ska hänsyn tas till att
den biologiska mångfaldheten bevaras och att skog och natur inte
skövlas. ViSK är emot försäljningar av mark som har kyrko- och
kulturhistoriskt värde men även mark som är viktig för människors
behov av rekreation.

Kyrkans pengar ska inte heller investeras i bolag som inte bedriver
ett aktivt klimat- och miljöarbete.

Svenska kyrkan ska genom diakonin hjälpa
människor att ta makt över sina liv
Kyrkans diakoni utgör ett värdefullt komplement till en hårt pressad
socialtjänst. Genom diakonin kan människor få individuellt stöd
och hjälp med myndighetskontakter. När människors rättigheter
kränks ska kyrkan driva ett opinionsarbete för att tillvarata de
mänskliga rättigheterna. Diakonin ska även erbjuda människor
hjälp och stöd i existentiella frågor, såsom i samtalsgrupper och
sorgegrupper. Kyrkan ska även erbjuda social gemenskap i öppna
förskolor, ungdomsverksamhet och träffpunkter för äldre m.m.
Tillsammans med ideella organisationer och samhället ska kyrkan
arbeta för att människor som står långt utanför arbetsmarknaden
får möjlighet till sysselsättning.

Svenska kyrkan ska finnas i samhället
I Jesu efterföljd ska kyrkan finnas där människorna finns och
vara ett stöd för människor i utsatthet och fattigdom. ViSK vill
att stiftet stöder församlingarna ekonomiskt så att själavård och
samtalsstöd finns på sjukhus, fängelser, universitet och andra institutioner. ViSK kräver att institutionssjälavården får fortsätta och
utvecklas.
ViSK vill att Stockholms stift ska samarbeta och stödja ideella
krafter som gör stora insatser i Stockholm som t.ex:
•
•
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Stadsmissionen, Hela människan, Ny gemenskap, Fristadsfonden och andra organisationer som stöder asylsökande
Kvinnojourer och brottsofferjourer
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Svenska kyrkan ska ha en ekumenisk och
interreligiös dialog
Många konflikter börjar med hur vi ser på och benämner “den andre” som avvikande och mindre värd. Därför är det viktigt att kyrkan
är en gränsöverskridande gemenskap med tillitsfulla möten över
kultur- och religionsgränser. ViSK vill att stiftet stödjer ett fördjupat
ekumeniskt arbete och en religiös dialog för att motarbeta rasism,
religionsförtryck, antisemitism och islamofobi.

Svenska kyrkan skall vara aktiv i fredsrörelsen
ViSK vill att stiftet aktivt arbetar för fred på jorden och stödjer de
organisationer som är aktiva i fredsrörelsen. Ett led i arbetet är att
kyrkan inte skall investera i vapenindustrin.

Svenska kyrkan ska vara en kulturell mötesplats
Svenska kyrkan ska enligt ViSK verka för utrymme och plats för
konstnärliga uttrycksformer i kyrkan. Konsten ger hopp och framtidstro åt människor. Föreställningar och konserter ska gärna vara
fria från inträde. Kyrkan ska vara en viktig kulturell mötesplats med
ett rikt och omfattande kulturliv, exempelvis musik, konst och dans.
Stiftet ska stödja de olika församlingarnas initiativ att bredda kulturupplevelserna och få fler att upptäcka kyrkan.

Kyrkoval 19 september
19 september 2021 är det kyrkoval. 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.
Vill du veta mer? Besök den nationella webbplatsen visk.info eller
kontakta oss via facebooksidan.
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