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Vad brinner din grupp för när det gäller kyrkans liv och utveckling? 
Vi vill att kyrkan ska ta aktiv ställning i samhällsdebatten mot orättvisor.  Kyrkan ska vara en röst 
för de svaga och utsatta. Det viktigaste för kyrkan är att utöva det kristna budskapet om kärlek, 
solidaritet och rättvisa. Kyrkan ska även respektera och föra samtal mellan människor av olika tro. 
Kyrkan ska också av respekt för skapelsen engagera sig i miljöarbetet för en hållbar utveckling och 
mot klimatförsämringar och förödelse av naturresurserna. Mångfald inom kyrkan ska vara en själv-
klarhet. Alla är välkomna och ska inte diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning eller etnicitet.

Vilka frågor anser ni är viktigast för församlingen i nuläget och varför?
Kyrkan måste dra till sig fl er unga. Det är även viktigt att man kan hantera olika meningar inom 
kyrkan på ett öppet och respektfullt sätt inom stiftet. Detta bör församlingen trycka på. Kyrkan 
ska utvecklas som en bra arbetsgivare. Församlingen ska även arbeta aktivt med att skapa nätverk 
mellan människor med olika bakgrund och etnisk bakgrund och mot rasism. Kyrkan ska vara öppen 
för de mest utsatta, människor med funktionsnedsättningar, hemlösa och missbrukare. Ungdoms-
arbete ska prioriteras. Mötesplatser för samvaro mellan församlingsmedlemmar och nyanlända 
fl yktingar är också viktigt. Samarbete ska fi nnas mellan olika trossamfund i kommunen. Det är 
viktigt att kyrkan slår vakt om kulturarvet och utvecklar musiklivet.

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?
Vi anser att kyrkan i sitt arbete ska ta tydligare ställning mot de ökade klyftorna i kommunen. Vi vill 
arbeta för att kyrkan ska bli ännu mer öppen i samhället. Våra kandidater har olika erfarenheter av 
bl.a. engagemang bland ungdomar, musikrörelsen, kvinnojour, invandrarorganisationer och solidari-
tetsrörelsen. De erfarenheterna kommer väl till pass i ledningen för kyrkan. Om du vill driva kyrkan 
mer mot vänster så är VISK ditt alternativ!

Vad vill ni mer berätta för väljarna?
Vi vill att kyrkan aktivt ska våga ta ställning för de svaga i samhälls-
debatten och göra sin röst hörd mot politiska beslut som försämrar 
för människor, drar ner på kulturen och försämrar miljön 
i kommunen.


