
Svenska Kyrkans Unga har sedan sin begynnelse arbetat med olika typer av påverkansarbete. 

Påverkansdokumentet samlar ambitioner och mål som organisationen vill uppnå.  

Tidsspannet 2022-2025 är satt för att ge tid att arbeta med frågorna under en längre tid vilket följs 

upp av en utvärdering. Dokumentet beskriver våra påverkansmål och fokuserar på vad vi vill 

påverka, inte specifikt på vilket sätt trots att där finns tankar bakom varje mål på vilket sätt vi vill 

arbeta. 

 

Vision 

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. 

Mål 

 Alla anställda och förtroendevalda i hela Svenska kyrkan har kunskap om och förtroende 

för Svenska Kyrkans Unga. 

 Svenska kyrkan uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga som en bra metod för barn- och 

ungdomsorganisering i Svenska kyrkan. 

 Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har ett avtal som reglerar samarbetet på 

nationell nivå som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. 

 Svenska kyrkan gör barnkonsekvensanalyser inför beslut i samtliga beslutande instanser, 

på ett sådant sätt att barn och ungas röst tas tillvara och kan ligga till grund för beslut. 

 Samtliga barn- och ungdomsverksamheter i Svenska kyrkans församlingar är kopplade till 

Svenska Kyrkans Unga. 

 Anställda i Svenska kyrkan som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet är 

medlemmar/stödmedlemmar i Svenska Kyrkans Unga, samt är goda ambassadörer för 

organisationen. 

 Svenska kyrkans biskopar är goda ambassadörer för Svenska Kyrkans Unga. 

 Svenska kyrkan arbetar för att stärka församlingspedagogens roll i Svenska kyrkan samt 

ser vikten av den pedagogiska kompetensen hos alla som arbetar med barn och unga.  

 Svenska kyrkan arbetar för att samtliga församlingar har generationsöverskridande 

verksamhet, där det finns verksamhet för medlemmen oavsett dess ålder, samt 

uppmuntrar till att delta i flera av församlingens verksamheter. 

 

Vision 

Svenska kyrkan låter teologi väga tungt. 

Mål 

 Svenska kyrkan antar en alkoholpolicy med nolltolerans mot förtäring av alkohol vid 

arrangemang och representation (undantaget nattvard). 

 Svenska kyrkan ser över och gör en kraftig minskning av sina arvoden och förmåner vid 

förtroendeuppdrag. 



 Alla måltider på Svenska kyrkans nationella arrangemang är vegetariska. 

 Svenska kyrkan har till år 2035 klimatkompenserande åtgärder som motsvarar det dubbla 

av organisationens utsläpp.  

 Svenska kyrkan, vid sidan om färdplanen för klimatet, upprättar en 

klimatkonsekvensanalys och använder denna inför samtliga beslut.  

 Svenska kyrkan tar ställning i debatten för att ekocid ska erkännas som ett internationellt 

brott.  

 

Vision  

Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken. 

Mål 

 Svenska Kyrkans Unga har en formell röst genom yttranderätt i kyrkomötet. 

 Antalet ledamöter under 30 år ökar i kyrkomötet samt att minst två ordinarie ledamöter i 

kyrkostyrelsen är under 30 år. 

 Nomineringsgrupperna antar interna regler som säkerställer att andelen personer under 

30 år på valbar plats åtminstone är representativt för Svenska kyrkans valbara 

medlemmar. 

 Intresset för och kunskapen om kyrkovalet bland unga ökar. 

 Svenska kyrkan uppmuntrar och möjliggör barn och ungas delaktighet inom 

kyrkopolitiken på samtliga nivåer. 

 Svenska kyrkan sänker kriterierna för valbarhet till förtroendeuppdrag till 15 år.  

 Svenska kyrkan sänker rösträttsåldern i kyrkoval till 15 år.  

 

Vision 

Barn har rätt till andlig och personlig utveckling. 

Mål 

 Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten för barns rättigheter och 

särskilt barns rätt till andlig utveckling i enlighet med barnkonventionen. 

 Svenska Kyrkans Unga påverkar samhällsdebatten och media i riktning mot en positiv 

retorik kring andlighet och religion. 

 Svenska Kyrkans Unga är en röst och diakonal kraft för utsatta barn i samhället. 

 

Vision 

Att vår tro leder till handling. 

Mål 

 Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten mot förtryckande normer och 

strukturer genom att verka för ett jämlikt och mångfaldigt samhälle. 



 Svenska Kyrkans Unga tar ställning i debatten för att ekocid ska erkännas som ett 

internationellt brott.  

 Svenska Kyrkans Unga uppmuntrar till och visar på möjligheten att ge unga plats i 

demokratiska sammanhang. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta 

att anta påverkansdokumentet för 2022-2025. 


