Valmanifest för Socialdemokraterna i Malmö inför kyrkovalet 2021
Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde
och lika rätt. Det är grundläggande värderingar vi bär med oss på alla områden vi verkar inom, så också i
Svenska kyrkan. Socialdemokratin har bidragit till att Svenska kyrkan reformerats från att vara en
maktkyrka till att bli den demokratiska folkkyrka vi ser idag. Svenska kyrkan ska vara en kyrka för
trosvissa, sökande och tvivlande. Oavsett relation till kyrkan ska alla medlemmar få delta på lika villkor
och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Svenska kyrkan ska vara en aktiv kraft för att minska
materiell och andlig nöd.
Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället och samarbete med andra trossamfund
och ideella organisationer i kommunen.
Det omfattande frivilligarbetet och de förtroendevaldas engagemang ska uppmuntras och stärkas.
Vi socialdemokrater i Malmö kommer att arbeta för att Svenska kyrkan i Malmö arbetar efter dessa
principer.
Svenska kyrkan i Malmö ska:
•

Arbeta diakonalt för människor som har en utsatt situation ekonomiskt, socialt eller andligt

•

Arbeta för en rättssäker asylprocess och ett rättssäkert flyktingmottagande

•

Utstråla framtidstro och öppenhet mot världen och värna människors lika värde och värdighet

•

Motverka alla former av diskriminering i kyrkan och i samhället

•

Visa solidaritet genom diakoni och internationellt arbete, särskilt främja flickor och kvinnors
rättigheter.

•

Motverka rasism och hat mot grupper och enskilda

•

Motverka kvinnoprästmotstånd

•

Värna samkönade pars rättighet till vigsel

•

Vara ledande i arbetet med religionsdialog med olika trosinriktningar och ekumeniskt arbete med
andra kristna trossamfund

•

Vara ledande i miljö- och klimatarbete. Verka för att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
ska var vägledande för inköp av varor och tjänster i verksamheten enligt FNs Globala mål,
Agenda 2030

•

Vara en god arbetsgivare genom att arbeta för fortbildning, trygga anställningar,
heltidsanställningar och en god fysisk och psykisk arbetsmiljö

•

Ge möjlighet till arbete och praktik för ungdomar och unga vuxna

•

Erbjuda en kostnadsfri barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamhet

