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Kyrkan är en öppen folkkyrka - 
tillgänglig för alla. En plats där vi 
stimulerar varandra att växa till de 
människor vi innerst inne är. Därför 
är det viktigt att stärka det lokala 
engagemanget i församlingen och 
förvalta kyrkan på ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
sätt. 
I varje människas liv ryms vardag 
och fest, sorg och glädje, stunder av 
ensamhet och upplevelser man vill 
dela med andra. Svenska kyrkan ger 
utrymme för allt detta och ska 
erbjuda en gemenskap där 
människor får stöd att utvecklas. 

Centerpartiets vision för Svenska kyrkan
Var och en ska kunna växa som 
människa och ha möjlighet att hitta 
mening i sitt liv. Kyrkans uppgift är 
att hjälpa och stärka människor. Det 
handlar i djupaste mening om 
livskraft och livskvalitet. 
Genom kristen omsorg om 
människor och i samarbete med 
andra bidrar Svenska kyrkan till 
samhällsutvecklingen. Vi som kyrka 
är närvarande i vardagen och finns 
på plats för människor såväl i glädje 
som i kris, sorg och katastrof. 

Vi vill att Svenska kyrkan i  
Västerås stift ska vara en Öppen, 
Nära och Grön folkkyrka.

Alla människors lika värde är  
grunden för Centerpartiets politik. 
Människors olikhet är en rikedom. 
Varje människa är unik och har  
samma rättigheter och samma  
skyldigheter, oavsett kön,  
livsåskådning, funktionsvariationer, 
sexuell läggning, boende, etnisk eller 
social bakgrund.

Mänskliga fri- och rättigheter har 
inga gränser, varken kulturella,  
nationella eller geografiska. 
Vi tror på varje människas  
förmåga att själv forma sin egen 
framtid. Därför behöver det lokala 
perspektivet stärkas. 

Vi kallar det närodlad politik. 

Centerpartiets värdegrund



• Svenska kyrkan i Västerås stift 
ska vara en öppen folkkyrka,  
tillgänglig för alla, i vardag likväl 
som glada och sorgliga stunder.

• Svenska kyrkan ska vara en  
medmänsklig bas och trygg famn 
i en orolig värld – en bro mellan 
människor.

• Kyrkan ska präglas av  
generositet och tolerans mot våra 
medmänniskor och stå emot alla 
former av diskriminering och  
förtryck.

• Våra kyrkor ska hållas öppna och 
tillgängliga för användning så 
mycket som möjligt.

• Kyrkans kulturliv ska utvecklas 
och vara öppen för förändring. 
Musik, bildkonst, dans, teater,  
litteratur och övrig kultur berikar 
församlingslivet.

• I vårt mångkulturella och därmed 
mångreligiösa land ska Svenska 
kyrkan välkomna till dialog och 
samarbete mellan olika kyrkor och 
religioner. 

• Svenska kyrkans engagemang för 
öppenhet, solidaritet och  
utveckling ska sträcka sig ut i 
världen. Västerås stifts samverkan 
med stift i Mocambique och  
Tanzania ska värnas.

ÖPPEN

All din nåd är öppen famnAll din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.men du är barmhärtighet.
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• Församlingen ska vara grunden i 
kyrkans arbete.

• Förändringar inom församlingen 
ska växa underifrån och säkra en 
fortsatt närhet i det lokala  
sammanhanget. Beslut ska fattas 
så nära människor som möjligt.

• Församlingen ska vara en  
mötesplats för inspiration,  
erfarenhetsutbyte och mångfald 
där människor känner sig  
välkomna och väl bemötta

• Människor ska bli sedda och  
bekräftade. Den som lever med 
någon form av funktionsvariation 
ska kunna delta i kyrkans  
gudstjänstliv.

• Barns och ungas behov och idéer 
ska ges utrymme församlingens 
verksamhet.

• Det ideella engagemanget ska 
värnas och utvecklas för ökad 
delaktighet - såväl i gudstjänstliv 
som annan  
församlingsverksamhet.

• Vi i Svenska kyrkan ska bidra till 
social omsorg om människor.  
Församlingarna har en tydlig roll i 
lokal utveckling då de kan och bör 
driva sociala verksamheter, dvs 
diakoni.

• Svenska kyrkans församlingar ska 
vara goda arbetsgivare, förebilder 
som följer regelverk och bedriver  
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Arbetet med jämställdhetsfrågor 
är också en viktig del inom  
Svenska kyrkan.

NÄRA

• Svenska kyrkan ska förvaltas på 
ett socialt, ekologiskt och  
ekonomiskt hållbart sätt med  
tydliga samt mätbara miljömål.

• Västerås stift ska förvalta sitt 
skogsinnehav med en ekonomisk 
och miljömässig långsiktighet. Vi 
måste bruka – utan att förbruka – 
naturens resurser. 

• Solpaneler på församlingarnas och 
stiftets byggnader ska  
uppmuntras.

• Västerås stift ska vara drivande 

inom användning av digital teknik. 
Dels för att utveckla nya typer av 
verksamheter, dels som ett  
alternativ till nuvarande där det är 
möjligt.

• Kyrkobyggnaderna och dess  
miljöer ska förvaltas, värnas och 
utvecklas för att hållas levande till 
kommande generationer.

• Kyrkogårdarna – som för många 
är en viktig plats för stillhet och 
eftertanke – ska vårdas och vara 
tillgängliga.

GRÖN


