Svenska kyrkans undertecknar deklarationen för en
stark demokrati
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Med våra drygt 5,8 miljoner medlemmar är vi även
landets största civilsamhällesaktör. I och genom Svenska kyrkan sker en mångfald av möten och
verksamheter, både i Sverige och utomlands.
Evangeliet om Jesus Kristus definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar. Där finns
utgångspunkten för både ord och handling. I vårt arbete vill vi värna varje människas värdighet, samt
arbeta för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet, såväl ekologisk och ekonomisk som social och
andlig.
Vårt stöd för demokrati bottnar i övertygelsen att varje människa är skapad till Guds avbild samt har
en kallelse att verka för det gemensamma goda. Vi ser att demokrati möjliggör jämlik delaktighet,
sporrar den goda striden om de bästa lösningarna och harmonierar med de mänskliga rättigheterna.
Det gör den värd att vårdas och försvaras.
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som i samverkan mellan en demokratisk organisation och
vigningstjänsten (biskopar, präster och diakoner) bedriver en rikstäckande verksamhet. Både
förtroendevalda och biskopar utses genom demokratiska val. Det innebär att medlemmarna kan vara
med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal, regional och nationell nivå.
Svenska kyrkan deltar aktivt i debatten och arbetet kring en levande och stark demokrati, bland annat
genom att motverka hot mot demokratin och minskat demokratiskt utrymme och genom att
uppmärksamma demokratiaspekter kring digitalisering och i arbetet med mänskliga rättigheter.
Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati, framtagen av kommittén Demokratin 100
år, åtar sig Svenska kyrkan att under perioden 2020–2021 arbeta för att:


bidra till att röster som inte hörs i samhällssamtalet ges större utrymme,
Detta sker i diakonernas arbete med människor i utsatta livssituationer, genom att förstärka ett
rättighetsbaserat arbetssätt, arbetet med barnkonsekvensanalyser och i arbetet att främja interreligiös
dialog, genom exempelvis programmet En Värld av Grannar.



skapa utrymme för en gemensam reflektion över kyrkans roll i det offentliga rummet
och som bärare av demokratin,
Här ingår den pågående satsningen för ökad tillit och demokrati i lokalsamhället i samarbete med
myndighets- och civilsamhällesaktörer inom ramen för det nationella programmet Social hållbarhet. Det
ingår även en uppbyggnad av en förstärkt EU-samverkan med ekumeniska partner och andra
civilsamhällesaktörer.



inför Kyrkovalet 2021 göra insatser för att öka medlemmarnas vilja att använda sin
röst,

Förutom kommunikationsinsatser kring kyrkovalet görs insatser för att belysa och stärka kyrkans roll i det
offentliga rummet och för att förbättra säkerheten för förtroendevalda.
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