Suuri osa Ruotsin hyvinvoinnista juontaa juurensa kirkollisesta
toiminnasta. Koulu, sairaanhoito ja sosiaalityö ovat suuressa määrin
kirkon alulle panemia. Asteittain näistä toiminnoista on sitten tullut osa
verovaroin rahoitettua hyvinvointia. Ensin kirkko oli muodollisesti
vastuussa suuresta osasta niitä toimintoja, joista kehittyi
hyvinvointipalveluja. Sitten se muuttui kantavaksi voimaksi sille, että
kristilliset arvot vaikuttaisivat yhteiskunnassa ja sen laitoksissa. Aika ajoin
on Ruotsin kirkolla ollut hyvin aktiivinen rooli tiettyjen
yhteiskuntapoliittisten muutosten toteuttamisessa. Esimerkkinä tästä on
tärkeä rooli kansainvälisissä avustusasioissa. Kirkko on myös tullut sinne,
missä ihmiset ovat joutuneet kärsimään ja muut yhteiskunnan osat ovat
jättäneet heidät ulkopuolelle.
Kirkon vastaamien toimintojen muuttumisen rinnalla tapahtui toinen
suuri muutos, siirtyminen valtiollisesta esivaltakirkosta demokraattiseksi
kansankirkoksi, jolla on vankka ankkurointi kansan syvissä riveissä.
Ruotsin kirkon hallinto on nyt luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
yhteisellä vastuulla.
Avoimesta kansankirkosta on tullut tärkeä osa Ruotsin mallia, jossa
solidaarisuus ja avoimuus ulkomaailmaan ovat itsestäänselvyys. Meille on
tärkeää, että kirkko myös tulevaisuudessa on olemassa kaikkia jäseniään
varten, ei vain niitä varten, jotka ovat usein mukana jumalanpalveluksissa,
vaan jokaista seurakunnan alueella asuvaa varten. Avoin kansankirkko
näkee itsensä, naapurin, maailman, ja haluaa olla osa sekä nykyaikaa että
tulevaisuutta.
Vastakkainen tälle näkemykselle on toisenlainen suuntaus, jonka
mukaan kirkon on sulkeuduttava ympäröivältä maailmalta ja
suuntauduttava sisäänpäin. On niitä, jotka haluavat kääntää kelloa
takaisin, jotka kyseenalaistavat ihmisten välisen tasa-arvon ja samat
oikeudet, jotka kiistävät jokaisen yksilön oikeuden olla kokonaan ja
täydesti oma itsensä; kirkko, jossa homoseksuaalisten oikeuksia ei
kunnioiteta, jossa naisten ja miesten välinen tasa-arvo kyseenalaistetaan ja
jossa monien jäsenten ääni ei tule kuulluksi.
Me sosiaalidemokraatit haluamme rakentaa edelleen kansankirkon
edistyksellisellä tiellä. Ruotsin kirkolla on meille tärkeä rooli uudessa
kansankodissa, jota sosiaalidemokratia haluaa rakentaa tulevaisuutta
varten. Me sosiaalidemokraatit haluamme, että Ruotsin kirkko on
moderni kansankirkko, joka säteilee uskoa tulevaisuuteen ja on avoin
maailmaan.
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Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee sitä, että teemme
työtä seuraavien asioiden puolesta:

Avoimessa kansankirkossa on oltava tilaa kaikille riippumatta siitä, missä
kohti kulkee uskon tiellä. Ruotsin kirkkoon on saatava helposti yhteys, ja
sen oltava käytettävissä. Ruotsin kirkon on tarjottava rikas ja vaihteleva
jumalanpalveluselämä.
Erityisen toivottavaa on vahvistaa ja kehittää kattavaa vapaaehtoistyötä ja
vaalia sitä kirkkoon panostamista, josta osoituksena ovat kaikkien kirkon
tasojen luottamushenkilöt. Avoin kansankirkko stimuloi ja vaalii myös
kirkkojen välistä – ekumeenista työtä, jonka teologinen ajatusten vaihto
ravitsee Ruotsin kirkon omaa kehitystä.
Kansankirkkomme on myös keskeinen kulttuurin kantaja varsinkin
musiikin alueella, esimerkiksi jumalanpalveluselämässä. Rikasta
musiikkitoimintaa on kehitettävä kirkon mukana, ja kirkon monilla
kuoroilla on tärkeä rooli sen elämässä.
 Kaikkien tulee olla tervetulleita kirkkoon
Ruotsin kirkon on oltava avoin ja kutsuva kansankirkko. Toiminta on aina
organisoitava ja toteutettava sillä tavalla, että ovia avataan eikä suljeta ihmisiä
ulkopuolelle.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Kaikessa toiminnassa on oltava sisällyttävä perspektiivi.
Haluamme, että Ruotsin kirkko on sekä uskovalle, epäilevälle että etsivälle
avoin. Täällä on kaikkien voitava tuntea itsensä tervetulleiksi ja arvokkaiksi.

▪

Kaiken lapsitoiminnan tulee olla ilmaista.
Avoin ja kutsuva kansankirkko ei sulje ketään ulkopuolelle maksuilla.
Erityisen tärkeää on, ettei Ruotsin kirkon lasten ja nuorten toiminnasta oteta
maksua.

▪

Konfirmaatioon ei saa liittyä mitään maksuja.
Teini-iän etsimistä ei saa estää kalliilla rippikouluopetuksella. Ruotsin kirkon
rippikouluopetuksen on aina ja kaikkialla oltava ilmaista.
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 Kirkko – luonnollinen ja helppo tavoittaa tarvittaessa
Moni hakeutuu Ruotsin kirkkoon elämänsä erityisen tärkeinä ajankohtina.
Kysymyksessä voi olla kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaus, mutta myös
elämän asettamat erityisen suuret vaatimukset. Ruotsin kirkko on myös kasvun ja
kehittymisen paikka monille ihmisille sekä rikkaassa jumalanpalveluselämässä että
muussa kirkollisessa toiminnassa.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Kasteen, konfirmaation, vihkimisen ja hautausten tulee olla helposti järjestettävissä.
Kirkon on oltava helposti tavoitettavissa ja tarjottava tunnelmallisia
jumalanpalveluksia jäsenten taloudellisista edellytyksistä riippumatta.

▪

Seurakuntakoteja on käytettävä paikallisen kansalaisyhteiskunnan hyväksi.
Ruotsin kirkon tilat, varsinkin seurakuntakodit, ovat tärkeä resurssi koko
ympäröivälle paikkakunnalle. Tilojen tarve tulee kartoittaa systemaattisesti, ja
käytössä olevia kiinteistöjä tulee tarjota myös muulle yhdistyselämälle. Siten
kirkko saa mahdollisuuden esittäytyä ja samalla myötävaikuttaa
yhteiskunnassa.

▪

Kirkon on oltava mukana sekä perinteissä että uudistumisessa.
Kirkkoa kannattelevat pitkät perinteet, joita tulee vaalia. Perinteet tulee
yhdistää uudistumiseen, jotta ne säilyisivät olennaisena osana toimintaa.

 Kulttuuritoiminnan tehostaminen
Ruotsin kirkko on keskeinen kulttuurin kantaja. Kautta historian on luotu monia
suuria musiikkiteoksia, jotka ovat olleet osa elävää kirkkoa. Monen muusikon
kiinnostus on saanut alkunsa kirkossa, jossa he myös ovat saaneet ensimmäisen
musiikkikoulutuksensa. Kuorolaulu merkitsee paljon seurakuntaelämälle. Se on tärkeä
tapa levittää evankeliumia. Viime aikoina ovat myös muut taiteelliset ilmaisumuodot,
kuten teatteri ja tanssi löytäneet paikkansa kirkosta. Näille uusille taidemuodoille tulee
antaa mahdollisuuksia kehittyä ja vaikuttaa kirkon piirissä.
Myös kirkkorakennukset ja hautausmaat ovat tärkeää kulttuuriperintöä, jota pitää
hoitaa ja jonka on oltava avoinna ihmisille.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Vapaaehtoiseen musiikkitoimintaan panostettava.
Ruotsin kirkon vapaaehtoinen musiikkitoiminta on laajaa ja tärkeää, ja
kaikkea vapaaehtoistoimintaa tulee kannustaa. Mahdollisuutta olla mukana
kuoro- ja muussa musiikkitoiminnassa tulee tarjota laajasti ja sisällyttävästi.

▪

Kirkon on tehtävä yhteistyötä ulkopuolisten kulttuuritoiminnan järjestäjien kanssa.
Ruotsin kirkon kirkot ja muut tilat ovat usein erinomaisia paikkoja
konserttien ja muiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Haluamme, että
kirkko on avoin ja kutsuva, myös muita kulttuuritoiminnan järjestäjiä
kohtaan.
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Kirkkoja ja hautausmaita tulee hoitaa ja niiden on oltava avoimia.
Ruotsin kirkkomailla ja hautauspaikoilla käyvät lähes kaikki ruotsalaiset. Ne
ovat osa kulttuuriperintöä, ja niitä pitää hoitaa ja pitää avoimina ja kutsuvina
hartauteen, kosketuksiin ja surutyöhön.

▪

Ihmisarvon puolustaminen ja vastuun kantaminen luomakunnasta ovat
Ruotsin kirkon perusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkon on oltava
myönteinen kaikille ihmisten välisen yhteiselon muodoille, jotka ovat
molemminpuolisen rakkauden ilmaus. Samoin on kirkon puolustettava
jokaisen oikeutta etniseen, sukupuoleen perustuvaan ja uskonnolliseen
identiteettiinsä. Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus määrittää itsenä,
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aikana, jolloin populismi ja
ääriliikkeet lisääntyvät yhteiskunnassamme ja monet ryhmät ovat toisiaan
vastaan, meillä on oltava kirkko, joka ei aseta ihmisiä vastakkain. Ruotsin
kirkon on puolustettava kunnioituksella uskontodialogia ja
suvaitsevaisuutta. Taistelua islamin- ja juutalaisvastaisuutta vastaan on
käytävä koko ajan. Siinä taistelussa on Ruotsin kirkon oltava hyvänä
esikuvana.
 Tehostettu sosiaalinen työ
Vahva sosiaalityölle omistautuminen on ollut yksi kirkon selvimpiä tuntomerkkejä.
Lähimmäisen huomioon ottaminen ja auttaminen näkyvät selvimmin diakoniassa,
kirkon sosiaalityössä. Tämä asettaa sitäkin suurempia vaatimuksia kirkolle aikana,
jolloin yhteiskunnan kuilut ovat kasvaneet.
Sosiaalista toimintaa vähäosaisten tueksi on väsymättä kehitettävä edelleen, jotta
voitaisiin olla aina ajan tasalla. Viime aikojen suuri muuttoliike, jolloin olemme
saaneet toivottaa monia vasta tänne tulleita tervetulleiksi Ruotsiin, asettaa myös
vaatimuksia. Toimintaa on tehostettava, jotta voidaan tukea sekä niitä, jotka
odottavat turvapaikkaoikeutta että niitä, jotka ovat sen saaneet. Ruotsin kirkko ei saa
koskaan epäröidä, vaan sen on aina puolustettava ihmisarvoa.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Toiminnan kehittäminen vastatulleiden tueksi selkeänä äänenä ihmisystävyyden
puolesta.
Ruotsin kirkon tulee sekä sanoin että teoin selkeästi puolustaa
turvapaikkaoikeutta ja ihmisarvoa.

▪

Lähimmäisille annetaan heidän tarpeidensa mukaista apua.
Ruotsin kirkon on oltava siellä, missä ihmiset tarvitsevat tukea, ei vältellä
vaikeita asioita.

▪

Kirkon roolin kehittäminen hyvinvointivaltiossa.
Ruotsin malli rakentuu solidaarisuuteen ja vahvaan kansanliikeosallisuuteen.
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Siellä, missä hyvinvointipalvelut eivät riitä, on Ruotsin kirkon, evankeliumin
mukaisesti, käytännössä myötävaikutettava hyvityksessä ja oikeuden
tapahtumisessa.
 Ihmisarvon loukkaukset on tuomittava
Jokaisen ihmisen arvo on loukkaamaton ja pyhä. Ruotsin kirkon tulee selkeästi ja
kirkkaasti puolustaa jokaisen ihmisen oikeuksia ja arvoa.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:

▪

HBTQ-henkilöiden oikeuksia on puolustettava ja torjuttava kaiken muotoinen
naispappeuden vastustaminen.
HBTQ-henkilöiden turvallisuus ja heidän itsestään selvä oikeutensa
osallistua täydesti kaikkeen kirkolliseen toimintaan on tärkeä. Tätä työtä on
tehostettava. Varsinkin oikeutta samaa sukupuolta olevien avioliittoon on
vahvistettava vastustamalla kaikkia syrjiviä rakenteita, joita on jäljellä niin
kirkossa kuin yhteiskunnassakin. Naispappeihin kohdistuva vastarinta ei ole
hyväksyttävää ja sen on loputtava.

▪

Rasismia ja uskontoon perustuvaa sortoa on vastustettava.
Joka kerta, kun jotain ihmistä tai ryhmää sorretaan tai loukataan etnisyyden
tai uskonnon perusteella, on Ruotsin kirkon vastustettava tätä. Ruotsin
kirkon harjoittama uskontodialogi on aktiivista ja sitä tulee kehittää edelleen.
Kirkon omassa toiminnassa on kaikkien voitava tuntea itsensä tervetulleiksi
mukaan taustasta riippumatta.

▪

Kansainvälisen osallistumisen tulee jatkua vahvana.
Ruotsin kirkko on osa maailmanlaajuista kirkkoa. Haluamme vaikuttaa
aktiivisen osallistumisen jatkamiseen kansainvälisessä avustustoiminnassa ja
aktiiviseen mukana oloon kansainvälisissä avustusjärjestöissä.

 Luomakunnan vaaliminen
Meidän tehtävämme on jättää jälkipolville maapallo, jossa on puhtaat vedet ja ilma.
Ruotsin kirkon oltava esikuvana siinä työssä, jossa kehitetään energiatehokkaita ja
ilmastotietoisia ratkaisuja, samalla kun vaalitaan kulttuuriperinnön säilymistä.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪ Ruotsin kirkon käyttämän ympäristömerkityn sähkön osuuden tulee kasvaa joka vuosi.
Uusiutuvan ja ympäristömerkityn energian käytöllä on suuri merkitys
vaikuttamisessamme ilmastoon. Hiilidioksidin ja muiden ympäristöä
rasittavien aineiden päästöt vähenevät radikaalisti lisättäessä uusiutuvan ja
ympäristömerkityn sähkön käyttöä.
▪ Kirkkoja ja muita kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia tulee kunnostaa siten,
että sekä kulttuuriarvot turvataan että ympäristön rasittaminen minimoidaan.
Energiatehokkaita ratkaisuja ja tarvetta kulttuuriperinnön vaalimiseen ei saa
asettaa vastakkain. Ruotsin kirkon on kehitettävä tapoja, joilla voidaan tukea

6(7)

sekä kulttuuriperintöä että ympäristöä, kun kirkkoja ja muita kiinteistöjä
kunnostetaan.
▪ Reilun kaupan tuotteiden tulee olla itsestäänselvyys koko Ruotsin kirkossa.
Reilun kaupan merkki varmistaa, että tuotteen valmistuksessa on otettu
huomioon sekä ihmisarvo että korkealle asetetut ympäristövaatimukset.
Ruotsin kirkon osallisuutta Reilun kaupan Ruotsissa tulee jatkaa ja syventää.

Yli 20 000 henkilöä on töissä Ruotsin kirkossa. Siten Ruotsin kirkko on
suuri työnantaja, mikä vaatii kehittynyttä työnantajapolitiikkaa.
Työntekijöillä on oikeus hyvään työympäristöön, kehitysmahdollisuuksiin
ja kompetenssin vahvistamiseen. Nuorten tulee kokea, että Ruotsin
kirkko on hyvä ja mielenkiintoinen työnantaja. Lisäksi kirkko kilpailuttaa
palveluja muilta työnantajilta suurista summista. Kirkon on esitettävä
vaatimuksia hyvistä työehdoista myös niiden puolesta, jotka ovat töissä
näillä toimijoilla.
 Ihmisen vahvistaminen
Ruotsin kirkosta on tultava parempi työnantaja. Meidän ei pidä lukea lehdistä, kuinka
huonot oltavat työntekijöillä on, vaan kuinka kirkko on johtava hyvänä ja selkeänä
työnantajana.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪ Hyvän työympäristön luominen ja ennaltaehkäisevän työympäristötyön vahvistaminen.
Ruotsin kirkon työntekijät palavat aivan liian suuressa määrin loppuun.
Ennaltaehkäisevää työympäristötyötä on tehostettava tämän estämiseksi.
▪ Kaikilla työntekijöillä on oltava oikeus jatkokoulutukseen sekä heidän itsensä että
kirkon vahvistamiseksi.
Jokaisella Ruotsin kirkon työntekijällä tulee olla mahdollisuus kasvaa ja
kehittyä, siksi jatkokoulutuksen on oltava aina elävä ja itsestään selvä osa
kaikissa ammattiryhmissä.

▪ Tasa-arvoisen johtamisen kehittäminen.
Tarve kehittää miehille ja naisille yhdenvertaiset edellytykset antavaa
johtamista on edelleen suuri, monen vuoden keskusteluista ja työstä
huolimatta. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan edelleen.
 Nuoret ja tulevaisuuden kirkko
Ruotsin kirkon tulee olla tärkeä nuorelle sukupolvelle. On kysymys siitä, että nuoret
toivotetaan tervetulleiksi kristilliseen yhteisyyteen, mutta myös siitä, että useammalle
nuorelle annetaan mahdollisuus tulla luottamushenkilöksi. Ruotsin kirkon on myös
enenevässä määrin tarjottava nuorille mahdollisuus ottaa ensi askeleita
työmarkkinoilla. Kesätöiden tarjoaminen on tässä yhteydessä itsestään selvä asia.
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Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Nuorille on tarjottava mahdollisuus kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin.
Hautausmaahallinnossa on paljon töitä kesän aikana. Ruotsin kirkon on
tarjottava kesätöitä koulunuorisolle. Siten kirkko ottaa tärkeän vastuun
yhteiskunnan yhtenäisyydestä.

▪

Nuorten toimintaan kirkossa on panostettava, esimerkiksi johtajakoulutuksen avulla.
Tämän päivän nuoret ovat tulevia Ruotsin kirkon työntekijöitä. Panostus
nuorten johtajuuden vahvistamiseen on strateginen keino, jolla sekä
vahvistetaan nykyistä toimintaa että saadaan järjestymään päteviä ja
motivoituneita työntekijöitä pitkällä tähtäimellä.

▪

Ruotsin kirkon luottamustehtäviin on saatava enemmän nuoria.
Ruotsin kirkossa tarvitaan useasta syystä nuorten luottamushenkilöiden
osuuden kasvamista. Nuorilla on toiset näkökulmat ja kokemukset kuin
vanhemmilla sukupolvilla. Varsinkin nuorten kokemuksia nykyisistä
työmarkkinoista tarvitaan, jotta Ruotsin kirkosta voitaisiin kehittää Ruotsin
paras työnantaja.

 Eettisesti perustellut ja sosiaalisen vastuun leimaamat hankinnat
Ruotsin kirkon ostamia tavaroita ja palveluja on tuotettava hyvillä sosiaalisilla
ehdoilla, ilmasto ja ympäristö huomioon ottaen sekä niin lähellä kuin mahdollista.
Kirkolla on mahdollisuus käyttämällä hankinnoissa yhteisiä suuntaviivoja sekä tehdä
edullisia ostoja että asettaa vaatimuksia niitä tehtäessä. Yhteinen toiminta ja selkeästi
muotoillut suuntaviivat ovat koko kirkon tukena.
Ruotsin kirkon sosiaalidemokraateille tämä merkitsee, että työskentelemme
seuraavien asioiden puolesta:
▪

Työehtosopimusten ja sosiaalisten vaatimusten tulee olla itsestään selviä kirkon
hankinnoissa.
Kirkon tulee ostaa tuotteita, jotka valmistetaan hyvillä työehdoilla. Tämän
voi varmistaa selkeästi siten, että tavaran tai palvelun myyjällä on
työehtosopimus. Sellaisissa hankinnoissa, joissa vaatimus
työehtosopimuksesta ei tule kysymykseen, tulee asettaa vaatimuksia hyvistä
sosiaalisista ehdoista tavaraa tai palvelua tuotettaessa.

▪

Hankinnoille on laadittava yksinkertaiset ja selkeät suuntaviivat.
Ruotsin kirkon hankintatoimen säännöt tulee muotoilla siten, että ne
helpottavat myös seurakuntien mahdollisuutta ottaa helposti ja tehokkaasti
huomioon sosiaaliset näkökohdat.

▪

Ruotsin kirkon tulee tukea paikallista ja lähituotettua.
Lähituottamisen ja ilmaston huomioon ottamisen on oltava yksi kirkon
hankintojen lähtökohdista. Tätä on tuettava hankintasäännöillä. Samoin on
itsestään selvää, että säännöissä vaaditaan korkeaa ympäristösuojelullista
tasoa ja ilmastotietoisia ostoja.
Käännös ruotsista: TAKE HEED

