Dra kyrkan mer åt
vänster

Din röst
behövs!
Kyrkovalet påverkar oss alla och hela
samhällsutvecklingen. Idag står vi inför
ett vägval där extremhögern mobiliserar
för att stoppa kyrkans arbete för utsatta
och förtryckta oavsett om det sker här i
Sverige eller världen utanför. En röst på
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är en
röst för solidaritet och jämlikhet.

Rösta på visk i kyrkovalet
19 september
solidariskkyrka.nu

Rösta för en demokratisk folkkyrka
den 19 september, rösta på ViSK!

Ditt val
Du som är medlem i Svenska
kyrkan avgör på söndag
vilken riktning den svenska
kyrkan tar. Vi hoppas att
du vill lägga din röst på det
enda vänsteralternativet:
Vänstern i Svenska Kyrkan
(ViSK).
Kanske röstar du alltid i
kyrkovalet eller så är du en
av dem som tidigare inte
brytt dig om att rösta. Denna
gång är det helt avgörande
att alla som är vänster och
har rösträtt använder sin
röst. Det påverkar inte bara
riktningen i kyrkan utan den
utveckling som pågår i hela
Sverige om vilket samhälle
vi vill leva i. Kyrkan kan och
måste välja väg. Det har en
betydelse om kyrkan öppnar
sina portar för flyktingar eller
inte, om kyrkan engagerar
sig i de utsattas situation eller
inte, om kyrkan bryr sig om
miljö- och klimatförändring
arna eller inte.
Eftersom valet är bortglömt
så utnyttjas det av extremhögern – för oss i vänstern
är det viktigt att ta ställning
i den striden. Oavsett vilken
relation eller syn du har på
Svenska kyrkan, är du 16 år
eller äldre och medlem så
hoppas vi att du med din röst
drar kyrkan lite mer åt
vänster.

Sex anledningar att rösta i kyrkovalet
1. M
 obilisera

mot extrem
högern

Sverigedemokraterna använder
kyrkovalet som en språngbräda
för att driva kyrkan i en höger
konservativ riktning och påver
ka hela samhällsutvecklingen
med sitt främlingsfientliga och
rasistiska gift. En röst på ViSK
ger dem inte den chansen.

2. Solidaritet här och i
världen
I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker
för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna
hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska
kyrkan är en stark samhällsaktör i solidaritet med
utsatta människor i Sverige och världen. Vi vill förstärka det arbetet och att kyrkan ger förtryckta en
röst att höras med.

3. För en feministisk kyrka
Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors
rättigheter både i kyrkan och samhället. Alla tjänster
och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och
alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQI-personers rätt till full delaktighet i
kyrkan ska garanteras.

4. Stöd den demokratiska
folkkyrkan
Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt
arbetande och hårt engagerade volontärer i svenska
kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med
utsatta. Vi är en solidarisk rörelse med alla dem och
vill stötta deras engagemang för en demokratisk och
radikal folkkyrka som förändrar.

5. För en antirasistisk kyrka
Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla
människor – vare sig du bott i Sverige hela ditt liv
eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös
flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

6. För en klimatsmart kyrka
I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är
det nödvändigt att ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Kyrkan måste gå före, inte minst som en
av Sveriges största skogs- och markägare. Skogens
bevarande och planetens överlevnad ska alltid gå
före vinstintresset.

FAKTA
Valet är den 19 september till
tre beslutande församlingar:
kyrkofullmäktige (lokalt),
stiftsfullmäktige (regionalt)
och kyrkomötet (nationellt).
Partipolitiskt obundna
Vänstern i Svenska Kyrkan
(ViSK) ställer upp i valet till
kyrkomötet, de flesta stiftsfullmäktigen och många
kyrkofullmäktigen. Hittar du
inte våra valsedlar så skriver
du Vänstern i Svenska Kyrkan
på blanka valsedlar för respektive val.
Du röstar i den lokal som
anges på ditt röstkort eller i
valfri öppen vallokal. Du hittar
alla vallokaler och öppettider
på www.svenskakyrkan.se/
kyrkovalet. Glöm inte att du
måste ha med dig ditt röstkort och ID-handling.
Nu pågår förtidsröstningen
så du kan rösta redan idag!
TRE SAKER FÖR VISK
1. Ge ditt vallöfte på
www.solidariskkyrka.nu
och bjud in dina vänner
2. Ta med dig en vän, familjemedlem eller arbetskamrat
som röstar på ViSK.
3. Tala om på Facebook att
du röstar på ViSK

