Motion till riksårsmötet 2021

Svenska Kyrkans Unga bör verka för gratis konfirmationsverksamhet nationellt.
Att vara konfirmand inom Svenska kyrkan idag är för många ungdomar ett sätt att bli del av den
kristna gemenskapen inte bara under konfirmandtiden utan också livet ut. Konfirmandtiden skall
vidare vara något härligt där en ges möjlighet att växa, att upptäcka relationen med Gud samt att träffa
vänner för livet. Idag är kostnaden för konfirmation, kost, logi och övriga utgifter under eventuell
lägerverksamhet vilken ingår i konfirmationen, olika beroende på var en bor och inom vilken kyrka en
konfirmeras. Detta menar vi från Gävle lokalavdelning är problematiskt eftersom vi anser att huruvida
en konfirmerar sig eller ej, inte bör bero på vilka socioekonomiska förutsättningar en har. Inom Gävle
församling är all verksamhet som rör barn och unga gratis. Vår församling är alltså ett exempel på att
gratis barn- och ungdomsverksamhet är en prioriteringsfråga och något som är praktiskt
genomförbart. Vi är medvetna om att det är församlingarna runt om i landet som bestämmer huruvida
konfirmationsverksamheten skall kosta eller ej men vi i Gävle lokalavdelning anser ändock att genom
ett aktivt arbete mot att all konfirmationsverksamhet inom Svenska kyrkan skall vara gratis, kan fler
ungdomar ges möjlighet till gemenskap och fler framtida medlemmar kan rekryteras. Som
medlemmar i Svenska Kyrkans Unga har vi också möjlighet att förändra hur verksamheten inom
Svenska Kyrkan utförs. Vi menar därmed att om vi kan bidra till ett mer inkluderande jämställt
samhälle så bör vi också göra det.
Vi föreslår därför riksårsmötet 2021 besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hur
Svenska Kyrkans Unga kan påverka församlingarna i en riktning som verkar för att all
konfirmationsverksamhet, inkluderat kostnader under lägerverksamhet samt övriga kostnader, skall
vara gratis oberoende av geografisk bosättning och församlingstillhörighet.
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