
Vill du diskutera hur det är att vara ung och kristen i en podcast?
Är du nyfiken på föreningsstruktur och att slå ett slag för demokrati  
i unga civilsamhället? Brinner du för frågor som rör klimat, fred och rättvisa? 
Eller vill du utmana normer i kyrkan och samhället i stort?

Möjligheterna till ideellt engagemang är näst intill oändliga i Svenska Kyrkans 
Unga! Läs mer om vad de nationella arbetsgrupperna gör i den här foldern. 

SVENSKA KYRKANS UNGAS 
NATIONELLA ARBETSGRUPPER



>> VARFÖR FINNS VI?
Globala arbetsgruppen vill göra världen lite 
bättre. Solidaritet, rättvisa och klimat är 
några av hjärtefrågorna. Syftet är att göra 
skillnad och inspirera människor att enga-
gera sig för en mer rättvis och hållbar värld. 

>> VAD GÖR VI?
Vi deltar bland annat i de årliga insam-
lingarna som Act Svenska kyrkan driver, 
jul- och fasteinsamlingen. Vi tar fram olika 
material, håller workshops och bloggar. 
Lokalavdelningar och distrikt som vill jobba 
mer med globala frågor kan höra av sig till 
arbetsgruppen för pepp och inspiration. 

GLOBALA ARBETSGRUPPEN

>> VARFÖR FINNS VI?
Medlemmar i Svenska Kyrkans Unga ska, 
men hjälp av gruppen, få större möjlig-
heter att känna sig kristna. Genom att 
diskutera kristna tro- och identitetsfrågor 
på olika sätt ska tillhörighet till den kristna 
gemenskapen i organisationen öka. 

>> VAD GÖR VI?
Vi vill inspirera medlemmarna i Svenska 
Kyrkans Unga att prata tro. Vi bidrar med 
idéer och material för att göra det enklare 
att diskutera i lokalavdelningen eller 
distriktet och erbjuder workshops med 
bland annat olika värderingsövningar. 

ARBETSGRUPPEN FÖR KRISTEN 
TRO- OCH IDENTITETSFRÅGOR



>> VARFÖR FINNS VI?
Gruppen för normmedvetet arbete har 
fått i uppdrag att arbeta med hbtq-, 
genus- och jämställdhet- och jämlikhets-
frågor. Svenska Kyrkans Unga strävar efter 
att vara öppen gemenskap och därför be-
höver vi bli mer medvetna om de mönster 
och normer som gör att människor ibland 
inte känner sig välkomna i en grupp eller 
organisation.

>> VAD GÖR VI?
Vi för ständigt diskussioner om normer, 
attityder och beteenden i kyrkan och i 
samhället i stort. På så sätt bidrar vi med 
ett normmedvetet perspektiv till såväl 
förbundsstyrelse som förbundskansli. 

Vi ser till att målet, att vara en öppen 
gemenskap dit alla känner sig välkomna, 
genomsyrar hela organisationen. Vi är 
Svenska Kyrkans Ungas röster och ansik-
ten, tillsammans med Stockholms distrikt, 
under Stockholm Pride. Hör av er till oss 
om ni vill ha hjälp med workshops eller 
värdegrundsdiskussioner i ert distrikt eller 
lokalavdelning.

 

GRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE

>> VARFÖR FINNS VI?
Jesus lyssnade på alla. Luther ansåg att 
alla ska få bidra med sin tolkning av vad 
evangeliet betyder för oss. Därför vill vi i 
Demokratigruppen göra något för att alla 
medlemmar i Svenska Kyrkans Unga ska 
ha möjlighet att göra sina röster hörda. 

>> VAD GÖR VI?
Vi arbetar med allt från att underlätta och 
utveckla årsmötesmetoder till att hitta 
nya former för demokrati. Vi har tagit 
fram material som finns på hemsidan med 
tips, inspiration, filmer och mallar för den 
som planerar lokalavdelningens årsmöte. 
BKA-utbildningsutbildningen ”Barnets 

väska” har tagits fram som ett demokrati- 
material för barnkonsekvensanalys, som 
också är ett sätt att ge barn och unga 
möjlighet att höras i församlingen. Vi 
ansvarar även för årsmötesskolorna under 
Riksårsmötet, Svenska Kyrkans Ungas 
högsta beslutande möte, och hjälper 
gärna till med råd och stöd till ditt distrikt 
inför ert distriktsårsmöte.

DEMOKRATIGRUPPEN



Globala arbetsgruppen 
globalt@svenskakyrkansunga.se 
Twitter: @SvKUngaGlobalt  
facebook.com/SvKUngaGlobalt

Arbetsgruppen för
tro- och identitetsfrågor 
tro@svenskakyrkansunga.se
Twitter @SvKUngaTro
facebook.com/trordu 
Soundcloud: trordupodcast

Arbetsgruppen för 
normmedvetet arbete 
normer@svenskakyrkansunga.se

Demokratigruppen 
demokrati@svenskakyrkansunga.se 

Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli 
unga@svenskakyrkan.se
Instagram: @SvKyrkansUnga
facebook.com/SvenskaKyrkansUnga

KONTAKT
Vill du veta mer eller ansöka om att gå med i någon arbetsgrupp? 
Här hittar du kontaktuppgifterna! Du kan även läsa mer på 
www.svenskakyrkansunga.se/arbetsgrupper


