Var ska kyrkan lägga kraften?
Den 15 september är det kyrkoval. Cirka 5,5 miljoner personer är röstberättigade och får
rösta i kyrkovalet 2013. Rösträttsåldern är 16 år och det är unikt för kyrkovalet. Svenska
kyrkan är demokratiskt uppbyggd och var fjärde år har den som är medlem i Svenska kyrkan
möjlighet att vara med och påverka genom att välja förtroendevalda som fattar beslut om
kyrkans verksamhet. Att gå och rösta på dem som du tror bäst kan föra din talan är en
möjlighet att få uttrycka din åsikt.
Vem beslutar om vad?
Valet sker på tre nivåer. Som församlingsbo väljer du förtroendevalda till kyrkofullmäktige
i din församling. Du har också möjlighet att rösta i valet till stiftet (Västerås stift) och till
Kyrkomötet på nationell nivå.
Kyrkofullmäktige behandlar frågor som rör den lokala församlingens liv, till exempel
budget och övergripande mål. Kyrkofullmäktige utser Kyrkorådet, som är församlingens
styrelse. Det är de förtroendevalda i varje församling som beslutar om vilken verksamhet
som ska bedrivas och hur resurserna ska prioriteras och användas på bästa sätt.
Svenska kyrkan har 13 stift med en biskop i varje. Stiften har till uppgift att stödja
församlingarna att utveckla sin verksamhet, till exempel genom att ordna kurser och
fortbildningar för de anställda i stiftets församlingar. Stiftets personal kan också ge råd
inom specifika områden, så som i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.
Stiftsfullmäktige ser till att verksamheten i församlingarna följer kyrkans regelverk
Kyrkoordningen. Stiften förvaltar kyrkans jord, skog och fonder.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Här avgörs
gemensamma övergripande frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden.
Kyrkomötet behandlar frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka
psalmer som ska finnas i psalmboken. Det kan också handla om gudstjänster och om hur
dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till.
Varför rösta?
Det finns många skäl till varför man vill rösta i kyrkovalet. Här kommer några exempel:
För att man får – demokratin fungerar bara om den används. För att man vill – Svenska
kyrkan berör fler än man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång. För att Svenska
kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen. För att
stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och styra. För att vara delaktig, vara med
och påverka och ta ansvar. För att varje röst väger tungt i kyrkovalet. För att Svenska
kyrkan är beroende av människors engagemang. För att det handlar om hur min
kyrkoavgift används. För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga
kraften!
På ditt röstkort finns uppgifter om när och var du kan rösta.
Cecilia Kjellin Eriksson
informatör i Västanfors Västervåla församling

