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VAD BETYDER KYRKAN
FÖR DIG?
Kyrkan betyder mycket
för mig. Det är en plats
för gemenskap, för glädje,
men den finns också där
när sorgen knackar på.
Svenska kyrkan har ett viktigt
uppdrag i att förmedla hopp
och framtidstro, såväl i församlingens närområde som
i konflikthärdar och fattigdom
utanför Sveriges gränser. Men
också att stå upp för öppenhet
och tolerans och höja rösten
mot rasism och främlingsfientlighet.
Sedan jag var barn har
kyrkan följt mig genom livet.
Dop och vigsel, scoutkår
och körsång. Och jag är inte

ensam. Tvärtom. 6 av 10
svenskar är medlemmar
i Svenska Kyrkan. Den lokala
folkkyrkan är en kraft att
räkna med.
Den 17 september kommer
jag att rösta i kyrkovalet.
Det är ett val som spelar roll.
Kyrkan ska fortsätta vara en
hoppingivande röst i samhället. För att det ska vara
möjligt behöver vi hjälpas åt.
Din röst är viktig. Tillsammans
kan vi låta Svenska Kyrkan
fortsätta vara en hörnsten
i det svenska samhället.

politik för en
öppen folkkyrka
Den 17 september 2017 är det kyrkoval.
Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan
från 16 år välja vilka som ska företräda dem
lokalt, regionalt och nationellt. Fler än 3 100
kandidater ställer upp för Centerpartiet i val till
kyrkomöte, samtliga stift och 230 av landets
kyrkofullmäktigen.
Välkommen att läsa mer på
CENTERPARTIET.SE/KYRKOVAL

EN KRAFT FÖR DET
ÖPPNA SAMHÄLLET
Kyrkan ska finnas för dem
som är utsatta, ensamma eller
på flykt. Främlingsfientlighet
måste bemötas och kyrkan ska
bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Kyrkan ska
vara en tydlig röst i debatten,
men också verka genom sociala verksamheter, till exempel
arbeta med ensamkommande
barn. Kyrkor och kyrkogårdar ska
vara tillgängliga. Alla par som
vill ska kunna gifta sig kyrkligt.
Jämställdheten behöver utvecklas
ytterligare. Varje människa ska bli
sedd och bekräftad. Den enskilda
människan ska ses som en resurs
i samhället och församlingen.

RÖSTA PÅ
CENTERPARTIET
I KYRKOVALET
Centerpartiet går till val
med engagemang och
hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen
folkkyrka med stark lokal
förankring. Vi tror på
varje människas förmåga
att själv forma sin framtid, oavsett var du bor
och varifrån du kommer.
Vi vill att kyrkan ska vara
en kraft för tolerans och
en plats för gemenskap.

VI STÅR FÖR HOPP
OCH FRAMTIDSTRO

EN LOKALT FÖRANKRAD FOLKKYRKA
För oss är den lokala församlingen
utgångspunkten. Den kyrka som växer
underifrån ger möjlighet till engagemang.
Kyrkans företrädare ska vara närvarande i
vardagen och finnas på plats i både g
 lädje
och sorg. Centerpartiet värnar om det
ideella engagemanget i gudstjänster och
annan församlingsverksamhet. Kulturlivet
är viktigt, inte minst körsången som är en
källa till glädje och gemenskap. Kyrkan
ska vara nära, som en medmänsklig bas
och en trygg famn i en orolig värld./

Centerpartiet anser att kyrkan har
ett ansvar att arbeta aktivt för en
bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och
försoning. I det diakonala arbetet
ska kyrkan ge stöd och förmedla
framtidstro till utsatta människor.
Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt
hållbart samhälle där god miljö och
ekonomisk utveckling går hand i
hand. Kyrkan ska vara en positiv
kraft för att alla människor ska få
växa oavsett etnicitet, könsuttryck
eller funktionsvariation.

CENTERPARTIET
GÖR SKILLNAD
I SVENSKA KYRKAN

.

Redan på 1950-talet var Centerpartiet
starkt pådrivande för att kvinnor skulle
få bli präster. Beslutet fattades 1958.
Sedan 2010 har samkönade par rätt
att vigas i kyrkan och Centerpartiet
var starkt drivande till kyrkomötets
beslut året före.
När det 2015 var kris i Sveriges
flyktingmottagande, var Centerpartiet
starkt drivande för kyrkomötets
beslut om 75 miljoner kronor extra till
stöd för församlingarnas medverkan.
Svenska kyrkans arbete blev värdefullt för tusentals nyanlända.
Kyrkomötets uttalande om att upprätthålla romers människovärde och
tillgodose deras rättigheter kom till på
Centerpartiets förslag. Karin Söder,
tidigare utrikes- och socialminister,
tog initiativet.
Centerpartiet tog initiativ till att sänka
rösträttsåldern i kyrkovalet till 16 år.
Under mandatperioden 2013–2017 har
Centerpartiet arbetat för fler solceller på
taken. På många församlingshem och
andra byggnader har solceller nu byggts.
Framåt kommer Centerpartiet att
arbeta för att stärka församlingsrådens
ställning som styrelse i den lokala
församlingen. På det sättet kommer
besluten som rör församlingarna att
fattas närmare människor som bor där.
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