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Motion 2021:1
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.
Louise Andersson, Malva Larsson, Karl Dickson, Abigail Abraham, Jonna Karlsson

Styrelsen Gävle Lokalavdelning
Gävle 2021-05-28

United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989,
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
1

1

Förbundsstyrelsens svar till motion 2021:1
Förbundsstyrelsen tackar för motionen! Förbundsstyrelsen håller med om att alla barn och ungdomar ska få ta del
av Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, oavsett bakgrund.
Däremot anser förbundsstyrelsen att det är svårt att säga att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara kostnadsfri. Svenska kyrkans församlingar har olika ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet.
Därför kan det ibland vara nödvändigt att ta ut en avgift för att ha en viss typ av verksamhet, till exempel läger,
för att få det att gå runt ekonomiskt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2021 besluta
att
avslå motionen
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Motion 2021:2
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.
Louise Andersson, Malva Larsson, Karl Dickson, Abigail Abraham, Jonna Karlsson

Styrelsen Gävle lokalavdelning
Gävle 2021-05-27
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Förbundsstyrelsens svar till motion 2021:2
Förbundsstyrelsen vill börja med att tacka för motionen och håller med motionärerna om att konfirmationsundervisning bör vara tillgängligt för alla som vill konfirmera sig. Däremot ställer sig förbundsstyrelsen frågande
till att kräva att all konfirmationsverksamhet ska vara kostnadsfri för deltagarna. Detta skulle få konsekvensen att
flera av de konfirmationsalternativ som finns idag inte skulle vara möjliga att genomföra utan någon annan som
betalar.
Konfirmationsundervisningen betalas av den församling där konfirmanden är folkbokförd, som har en viss
summa avsatt för undervisning och en viss summa avsatt för lägerverksamhet (enligt kyrkostyrelsens beslut om
clearingbelopp för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning ). Kostnader som
överstiger detta finns det inte alltid pengar till från kyrkans håll, utan behöver bekostas på annat sätt för att
verksamheterna skall vara möjliga att genomföra. Detta kan till exempel handla om konfirmandundervisning
som helt består av läger eller konfirmation som kombineras med olika typer av andra intressen, som seglarkonfirmation eller liknande. Dessa konfirmationsalternativ kan göra så att fler ungdomar känner att konfirmation är
tilltalande. Det är osannolikt att alternativ som dessa kan genomföras om de är kostnadsfria, vilket leder till att de
ungdomar som är målgruppen för dessa möjligen avstår från att konfirmeras om till exempel seglarkonfirmation
tas bort.
Självklart önskar förbundsstyrelsen att ingen ska avstå konfirmation på grund av ekonomiska förutsättningar.
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete fastställer att “Varje församling i Svenska kyrkan har skyldighet
att erbjuda konfirmation för alla församlingens tillhöriga som så önskar, Konfirmation ska vara tillgänglig utifrån
vars och ens individuella förutsättningar.”, vilket innebär att detta redan ska erbjudas. Förbundsstyrelsen vill
också lyfta att det för dem med ekonomiska hinder som vill delta på avgiftsbelagt konfirmationsalternativ oftast
kan få hjälp av församlingen med omkostnaderna.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2021 besluta
att
avslå motionen
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Motion 2021:3
Motion till riksårsmötet 2021

Rikstäckande ungdomsläger
Under Strängnäs distrikts distriktsårsmöte uppkom önskemål om att på förbundsnivå
arrangera ett rikstäckande läger med syfte för ungdomar inom organisationen att träffas och
dela en gemenskap i Kristus. Man såg att organisationen utöver Riksårsmöte och De Ungas
Kyrkomöte inte gav stora möjligheter för ungdomarna i de olika distrikten att lära känna
varandra, att träffas och dela den kristna gemenskapen. Det var en möjlighet som Strängnäs
distriktsårsmöte såg ett behov och en vilja av att få.

Därför föreslår vi att årsmötet beslutar
ATT uppdra förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna att ha ett
rikstäckande läger för ungdomar i organisationen.

Zandra Öman Lund med uppdrag från Strängnäs distrikts årsmöte
Ordförande för SKU i Strängnäs distrikt
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Förbundsstyrelsens svar till motion 2021:3
Förbundsstyrelsen tackar för motionen och är glada över att Strängnäs distrikt vill skapa mötesplatser för unga
i hela landet. Läger är en unik plats där unga får lära känna varandra och växa i tro och ansvar, vilket är något
mycket värdefullt för hela organisationen.
Förbundsstyrelsen tänker att det är viktigt att undersöka och utreda vilka faktorer som kan leda till ett så bra
nationellt läger som möjligt. Vidare tror förbundsstyrelsen att tidpunkten för ett eventuellt läger behöver kommuniceras flera år i förväg för att säkerställa att så många som möjligt kan åka på lägret.
Det skulle även kunna finnas en poäng att undersöka om det finns möjliga samarbetspartners eller distrikt att
samarbeta med kring ett nationellt läger. Detta kan också ge lägret en naturlig plats att vara på.
För att genomföra ett så stort arrangemang som ett nationellt läger för alla ungdomar i organisationen krävs det
pengar. Därför behöver förbundsstyrelsen undersöka vilka externa möjligheter till finansiering som finns för denna typ av arrangemang, för att både täcka förarbetet och själva genomförandet.
Slutligen ser förbundsstyrelsen möjligheter i att göra nationella läger till ett återkommande arrangemang, om ett
första genomförande resulterar i ett lyckat läger.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2021 besluta
att
bifalla motionen
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Motion 2021:4

7

Förbundsstyrelsens svar till motion 2021:4
Förbundsstyrelsen tackar för motionen! Förbundsstyrelsen tycker motionen har en god intention och har likt motionären sett behovet av att uppdatera Medlemssidorna. Arbetet med en sådan uppdatering är därför redan påbörjat av förbundskansliet tillsammans med företaget Multisoft och förbundets webbyrå Wasabi. Uppdateringsarbetet påbörjades
parallellt med arbetet kring den nya hemsidan.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2021 besluta
att
anse motionen besvarad.
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