Om du delar våra värderingar rösta på ViSK i kyrkovalet
den 19 september. Vi som ställer upp i valet
vill arbeta för en kyrka som i alla församlingar ställer
upp på de svagas sida och vågar vara en modig röst i
samhällsdebatten. Kontakta gärna ViSK i Huddinge
genom www.visk.info

Rösta på ViSK –
Vänstern i Svenska
Kyrkan i kyrkovalet
19 september
Några av våra kandidater till kyrkofullmäktige Ulla Olsson Engström,
Britt Björneke, Sara Grant, Elsa Johansson, Maritta Laine, Kaj Olsson.

ViSK vill att kyrkan

ViSK ställer upp i valet till kyrkan i Huddinge.

• ska vara öppen och välkomnande för alla som söker sig dit

Vi vill ha en solidarisk och inkluderande kyrka och vill att kyrkan i
Huddinge engagerar sig mer i samhället. Många människor har det svårt
och det är främst barnen som drabbas. Kyrkan kan här göra en stor insats
för att hjälpa dem att utvecklas på ett bra sätt och förhindra att de
hamnar i utsatthet, psykisk ohälsa och kriminalitet.

• ska ge den utsatta människan plats och utrymme att göra sin röst hörd
• ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella
skillnader
• ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning,
funktionshinder och ålder
• ska vara vägledande för att minska klimatförstörelsen och en
förebild i miljöarbetet

ViSK vill att kyrkan i Huddinge

• ska vara en viktig kulturell mötesplats

• ska skapa mötesplatser och erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar
inklusive dem med funktionshinder

• ska ha frihet att utforma gudstjänsten som församlingen vill med
deltagande av församlingsmedlemmarna

• tillsammans med frivilligorganisationer ska finnas till för utsatta,
brottsoffer, hemlösa och de som är på flykt

• ska engagera sig internationellt för en ny ekonomisk världsordning där
de ekonomiska resurserna fördelas rättvist

• ska utveckla den kulturella verksamheten i kyrkorna och ge barn och
ungdomar möjlighet att delta
• ska fortsätta klimat- och miljöarbetet genom konkreta åtgärder som
t.ex. egen odling av blommor till kyrkan och kyrkogårdarna
• tillsammans med föreningar göra prästgårdstomten i Huddinge till en
aktiv mötesplats och erbjuda möjligheter till odlingslotter
• ska engagera fler i det internationella arbetet och stödja projekt för att
minska fattigdom, klimatförstöringar och ge kvinnor rätt till ett
värdigt liv
• ska utbilda alla anställda och alla förtroendevalda i HBTQI- frågor så
att alla som kommer till kyrkan blir bra bemötta
• ska skapa en dialog med företrädare för andra religiösa samfund och
religioner i Huddinge för att öka toleransen och förståelsen för andra
religioner
• ska utveckla det sociala arbetet tillsammans med föreningar och
samhälle genom att erbjuda dem som befinner sig långt från
arbetsmarknaden arbetsträning
• ska utveckla gudstjänstliv och verksamhet tillsammans med volontärer

