Vad står Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift för?
I Första Timotheosbrevet 1:4 står det Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de
troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Jesus Kristus själv har genom evangelierna gett
oss uppdrag i världen. Därmed följer ett stort ansvar för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, som
därför har tagit fram detta dokument.

Människovärdet är okränkbart
Varje människa är skapad till Guds avbild och har därigenom i sitt liv ett oändligt och okränkbart
värde, oavsett etnicitet, hudfärg, födelse, funktionalitet, uppfattningar och andra inommänskliga
indelningar. Det innebär att ett speciellt ansvar uppstår inför dem individer och grupper vars värde
ifrågasätts, och är en okompromissbar värdegrund som också omöjliggör samarbeten som innebär
eller antyder inskränkningar i den. En konsekvens av människovärdet är att varje människa förtjänar
ett respektfullt bemötande, även om de själva inte är respektfulla. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs
stift står därför för att:


Aldrig av bekvämlighet kompromissa med människovärdet.



Skilja på sak och person.



Motverka rasism och andra människovärdesuppdelande uppfattningar.

Kyrkan är öppen för alla
Kyrkan skall vara tillgänglig för alla och i de olika verksamheterna bör därför stor hänsyn tas för att
inte exkludera. Utseendemässig, social, kulturell, politisk och annan identitet skall inte utestänga
någon från att ta del av kyrkans budskap och verksamhet. Det är i förvissningen om vars och ens
mänskliga begränsningar som alla behöver hjälp. I ödmjukhet inför begränsningarna bör människor
värnas och upplyftas i stället för att dömas. Nattvarden firas i Kristi gemenskap som inbjuder alla, och
därför skall praktiska faktorer som står i vägen för någons deltagande undvikas. Sverige är ett samhälle
med många språk, många förstår inte svenska, och många använder inte talat språk. Där förståelse
behövs är det viktigt att översätta till vars och ens hjärnas och hjärtas språk. Ibland kan hjärnan inte
förstå, då behöver det skapas delaktighet på andra sätt. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift står
därför för att:


Fysiskt tillgängliggöra lokaler för personer med särskilda
behov.



Alkoholfritt vin skall erbjudas i nattvarden.



Glutenfria oblater skall erbjudas i nattvarden.



Överbrygga språkbarriärer med tolkning när så behövs.
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Kyrkan är till för alla
Att tillgängliggöra kyrkan är förutom en fråga om praktiska förutsättningar också en fråga om
attityd. Många människor har känt sig eller känner sig oönskade i kyrkan eller är rädda att bli
ifrågasatta som personer när de kommer till kyrkan. Därför är det viktigt att värna allas känsla av att
vara välkommen. Ovana kyrkobesökare kan känna sig obekväma i gudstjänstens moment och språk.
Personer av annan nationell eller kulturell identitet än den normgivande kan känna sig utestängda av
den. Personer av annan eller ingen sexuell läggning kan känna sig nedtryckta av den heterosexuella
normen. Personer utan ekonomiska förutsättningar för att åka på dyra läger kan uppleva sig vara
utanför målgruppen. Detta måste motverkas. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift står därför för
att:


Nyfiket och uppmuntrande möta nya och ovana besökare i öppna verksamheter, och inte
anpassa varken besökarna eller verksamheterna efter enbart de redan aktiva.



Personer av annan etnisk, kulturell eller nationell härkomst eller tillhörighet skall känna sig
lika fullt välkomna i våra sammanhang.



Personer av alla sexuella läggningar och könsidentiteter inte skall känna sig påhoppade eller
dömda av normer.



Ekonomiska förutsättningar inte skall bli ett känslomässigt hinder eller peka ut någon
negativt.

Alla har en röst
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk organisation för barn och ungdomar. Därför är det viktigt att
alla medlemmar är medvetna om sina demokratiska rättigheter och möjligheter i organisationen, och
på ett eller annat sätt är delaktiga i att styra den. Barn och ungdomar utgör en väsentlig del av kyrkans
nutid och framtid, och bör därför ha en självklar roll i att påverka kyrkan. För att kyrkan skall kunna
tilltala varje enskild individ bör alla ha en praktisk möjlighet att påverka sin kyrkas verksamhet.
Kyrkovalet är en av flera viktiga plattformar för påverkan, och det är viktigt att känna till sin rösträtt,
men det är många som inte gör det. Det är därför viktigt att upplysa om den och dess betydelse. Att
unga finns representerade i de beslutsfattande organen ger förstås vidare chanser att bidra med ungas
perspektiv. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift står därför för att:


Alla medlemmar skall vara medvetna om organisationens demokratiska struktur och finna
sätt att påverka organisationen.



Unga skall ha en reell möjlighet att påverka verksamheten i sin församling i Svenska
kyrkan.



Göra alla unga i Svenska kyrkan medvetna om och intresserade av sin rösträtt.



Alla folkvalda i Göteborgs stift skall förespråka Svenska Kyrkans Unga.
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En organisation för stiftets alla barn och ungdomar
Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkan i Göteborgs stifts barn- och ungdomsorganisation, därför är
det naturligt för alla församlingar att knyta sin barn- och ungdomsverksamhet dit. En förutsättning för
det är att organisationen finns tillgänglig och är välkänd i hela stiftet. Många ungdomar flyttar runt
och söker sig till grupper som kanske inte är de närmast liggande. När en församling saknar en viss
verksamhet eller profil som någon eftertraktar måste det därför vara möjligt att ha sitt engagemang
knutet till en annan församling än den som personen bor i. I Svenska Kyrkans Unga är
lokalavdelningstillhörigheten inte bunden geografiskt, Svenska kyrkan bör ha en levande diskussion
om de fördelar och nackdelar en motsvarande församlingssyn skulle ha och hur det bäst underlättas
för personer med annan församlingsanknytning i församlingarna. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs
stift står därför för att:


Svenska Kyrkans Unga skall finnas representerade i hela distriktet.



Alla församlingar i Göteborgs stift skall vara medvetna om Svenska Kyrkans Unga.



Öka möjligheterna att ha uppdrag och verka i en annan församling än den medlemmen bor i.

Ett uppdrag att vårda hela skapelsen
Kyrkan är världsvid och i en allt mer globaliserad värld lyfts våra uppdrag att vårda Guds skapelse och
behandla vår nästa som oss själva till en ny dimension. Unga skapar och håller kontakt med
människor över hela jorden. Detta öppnar för mångfald och viktiga utbyten som bör uppmuntras. En
globaliserad värld gör oss uppmärksamma på globala problem, men leder också till ökade
reseutsläpp. Därför bör information och intresse spridas kring frågor såsom klimatpåverkan, rättvis
handel och fattigdom. I vardagliga konsumentval måste det utnyttjande som ofta sker av barn,
fattiga och kvinnor i produktionen motarbetas. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift står därför för
att:


Uppmuntra interkulturella utbyten med t ex Göteborgs stifts vänstift.



Mana till ansvarsfullt resande för att minimera klimatbelastningen.



Påverka politiker till att fatta långsiktigt hållbara beslut för kommande generationer, vilket
innefattar medvetenhet om miljö likaväl som om människovärde.



Icke-våldsligt lösa konflikter för en bestående och ömsesidig fred, och förespråka nedrustning
på både individuell och global nivå.



Motverka våld och hot om våld på såväl individuell som global nivå.



Fairtrade-märkta produkter skall vara ett självklart val, såväl i kyrkan som i samhället i övrigt.
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