Motion till riksårsmötet 2021

Motion om att Svenska Kyrkans Unga nationellt skall verka för att all barn- och
ungdomsverksamhet skall vara gratis.
Svenska Kyrkan är för många en meningsfull plats där en kan vara sig själv fullt ut och samtidigt vara
en del av en gemenskap. Tillsammans med andra ungdomar ges möjlighet att växa i sig själv, i
gemenskap och i tro. För många barn och ungdomar saknas det idag en plats där man kan umgås, lära
känna andra unga och genomföra aktiviteter tillsammans utan att några kostnader tillkommer. I
enlighet med Förenta Nationernas barnkonvention (1989)1 artikel 2, artikel 30 samt artikel 31, anser
vi att alla barn är lika mycket värda och därmed har samma rättigheter, ingen får diskrimineras. Barn
som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter har rätt till sitt språk, sin kultur och sin
religion samt att barn har rätt till lek, vila och fritid. I ett samhälle där socioekonomiska resurser och
förutsättningar varierar kraftig mellan hushåll, tror vi att den gratis-verksamhet som bedrivs inom
Svenska kyrkan kan vara avgörande för barn och ungas välmående samt känsla av tillhörighet. För
många barn och ungdomar kan kyrkan vara den enda trygga platsen. Att barn och ungdomar som har
störst behov av att komma till kyrkan inte får den chansen på grund av att vårdnadshavare inte har
möjlighet att betala fika, material, terminsavgift eller liknande, är något vi tycker är både tråkigt och
fel. Därför anser vi att alla barn och ungdomar ska kunna få möjligheten att vara delaktig i kyrkans
verksamhet oavsett de ekonomiska resurserna. Genom att tillgå en gratis verksamhet kan Svenska
Kyrkan bidra till att barn inte diskrimineras, bidra till att barn och unga får möjlighet att utöva samt
fördjupa sin religiositet samt bidra till lek och en meningsfull fritid. Det behövs alltså en plats där barn
och unga kan mötas, umgås och känna sig trygga oberoende hur stora ekonomiska resurser som finns
att tillgå.
Inom Gävle församling är all verksamhet som rör barn och unga gratis. Vår församling är 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
barn- och ungdomsverksamheten skall kosta eller ej men vi i Gävle lokalavdelning anser trots detta att
genom ett aktivt arbete mot att all verksamhet riktat till barn och unga inom Svenska kyrkan skall vara
gratis, kan fler ungdomar ges möjlighet till gemenskap och fler framtida medlemmar kan rekryteras.
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 barn- och
ungdomsverksamhet inom Svenska Kyrkan, skall vara gratis oberoende av geografisk bosättning och
församlingstillhörighet.
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