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PROPOSITION 2021:1

VERKSAMHETSPLAN 2022 - 
Verksamhetsplanen innehåller det som förbundsstyrelsen har för avsikt att göra under 
verksamhetsåret 2022.

Demokratisk rörelse 

 Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, 
fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. 
- Rom 12:4-5

• Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för den egna demokratiska 
organiseringen genom tillgänglighet av utbildningsmaterial, delaktighet 
och kunskap.

• Genomföra organisationens högst beslutande organ, Riksårsmötet, där 
deltagarna får tänka, tycka och besluta om organisationens framtid. 

• Genomföra mötesplatser för engagerade i distrikt och förbund för 
fortbildning, utveckling och fördjupning av tro och gemenskap. 

• Genomföra De Ungas Kyrkomöte med syftet att uppmärksamma 
kyrkomötet på barn- och ungdomsperspektiv i ärenden som relaterar 
till unga i kyrkan. I samband med De Ungas Kyrkomöte genomföra ett 
forum/en mötesplats tillsammans med kyrkomötesledamöter.

• Svenska Kyrkans Unga ska ta fram en demokratiutbildning i samverkan 
med samarbetspartners under året.

Kristus i centrum och dopet som grund 

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 
- Gal 3:27

• Svenska Kyrkans Unga vill göra Fadern mer synlig och öka 
medvetenheten om hans gärningar genom kommunikation, teologisk 
fördjupning och utbildning vilket är del två utav det sexåriga 
treenighetsprojektet. Svenska Kyrkans Unga vill att medlemmarna ska 
få möjlighet att finna en personlig och fördjupad relation till Fadern.

• Svenska Kyrkans Unga vill arbeta för att stärka kontakterna med andra 
religiösa barn- och ungdomsorganisationer. Syftet är att skapa en 
starkare ekumenisk- och interreligiös samverkan.

• Svenska Kyrkans Unga vill med Jesus Kristus som förebild stärka det 
globala engagemanget och kunskapen om det rådande klimatläget, för 
att värna om den skapelse vi är kallade till att förvalta i både tanke och 
handling.
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Gemenskap i församlingen 

Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre. 
- 1 Kor 1:9 

• Svenska Kyrkans Unga vill uppmuntra lokalavdelningar och 
distrikt att arbeta mer med kör- och musikverksamhet i Svenska 
Kyrkans Unga genom att ha ökad och bredare kontakt med Sveriges 
Kyrkosångsförbund.

• Svenska Kyrkans Unga vill uppmuntra fler församlingar att koppla sina 
barnverksamheter till Svenska Kyrkans Unga.

• Svenska Kyrkans Unga vill öka i antal medlemmar och aktiva 
lokalavdelningar jämfört med 2021.

• Svenska Kyrkans Unga ska uppmuntra lokalavdelningar och 
medlemmar att integrera sig och delta i ytterligare församlingsliv utöver 
de barn- och ungdomsverksamheter som förhoppningsvis redan finns.

Växa i tro och ansvar 

Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, 
därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan 
jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då 
skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. - Joh 15:15-16

• Svenska Kyrkans Unga vill organisera identitetsfördjupande samtal på förbundets 
mötesplatser, med syftet att ge medlemmen möjlighet att växa i tro. Svenska 
Kyrkans Unga önskar att medlemmen ska kunna ge uttryck för sin tro och sin 
relation till Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga.

• Svenska Kyrkans Unga vill fortsätta uppmärksamma Svenska kyrkan 
på att organisationen är en grogrund för framtida präster, diakoner, 
församlingspedagoger, kyrkomusiker, övriga anställda i kyrkan och ideella 
medarbetare. För att skapa relationer vill Svenska Kyrkans Unga vara närvarande 
på mötesplatser för Svenska kyrkans anställda och förtroendevalda och synas på 
kyrkans utbildningsplatser.

• Svenska Kyrkans Unga vill jobba med att uppmärksamma existentiell hälsa som en 
del av barn och ungas välmående.

• Svenska Kyrkans Unga vill inspirera och skapa en medvetenhet bland vuxna om 
varför organisationen finns så att fler vuxna engagerar sig för barns och ungas 
delaktighet.
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• Svenska Kyrkans Ungas förbund ska vara ett stöd till organisationens 
lokalavdelningar och distrikt genom administrativt stöd, ekonomiskt bidrag samt 
övrigt stöd inom ramen för förbundets uppdrag.

• Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelse i lokalavdelningar och Svenska kyrkans 
församlingar för vad barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan innebär och varför 
den är viktig.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta

att  bifalla proposition 2021:1.
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PROPOSITION 2021:2

RAMBUDGET 2022 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2023

Alla siffror är i tusen kronor.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta

att bifalla rambudgeten för 2022.
att bifalla den preliminära rambudgeten för 2023.

2

FÖRSLAG TILL RAMBDUDGET 2022
• FÖRSLAG TILL PRELIMINÄR RAMBUDGET 2023

INTÄKTER KOSTNADER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA
− −
− −

− −

− − − −

− 150 − − 150 −

− − − −

− − − −

− − − −

− − − −
− − − −

− −

− − − −

− − − −

− −

Alla summor anges i Tkr (Tusen kronor)



6

PROPOSITION 2021:3

PÅVERKANSDOKUMENT 2022-2025

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.

SVENSKA KYRKAN

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.
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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. 
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SAMHÄLLET

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
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PROPOSITION 2021:4

UTTALANDE GÄLLANDE EKOCID

Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt 
brott och uppmanar Svenska kyrkan att göra detsamma!

Ekocid innebär storskalig miljöförstörelse som bryter mot principerna om miljörättvisa. 
Konkret innebär det en omfattande skada på naturen inom ett visst geografiskt område som 
innebär en förlust för miljön. Orsaken kan till exempel vara giftiga utsläpp från en fabrik 
eller negativ påverkan på naturen och ekosystemet vid nybyggnation av industrier.1

Som en del av den världsvida kyrkan har vi syskon över hela världen. När orättvisor uppstår 
i andra delar av världen kan vi inte blunda på grund av att det inte händer här hos oss, 
skapelseansvaret har inga gränser. Ekocid kan orsakas av lokalt ansvariga, men inte sällan 
kan de som orsakar ekocid vara stora internationella företag vars ansvariga inte i första hand 
kommer att drabbas av miljöförstöringen. Därför bör ekocid bli ett internationellt erkänt 
brott.

Enligt Romstadgan finns fyra internationellt erkända brott: folkmord, brott mot 
mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Bland de som har ställt sig bakom att 
göra ekocid till det femte internationellt erkända brottet finns både Påven och Frankrikes 
president Emanuel Macron.

Svenska kyrkan har en stark röst både nationellt och internationellt. Svenska Kyrkans 
Unga vill att Svenska kyrkan använder sin röst för att påverka den svenska regeringen samt 
internationella partners med syftet att få ekocid att bli ett internationellt erkänt brott.

Som kristna har vi fått uppdraget att värna och vårda vår jord och allt som lever här. En lag 
som kriminaliserar storskalig och systematisk miljöförstöring kan inte bara rädda vår skapelse 
och vår framtid. Den kan också skänka hopp till de som tänker att hoppet är ute för vår 
planet.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta

att ställa sig bakom uttalandet om ekocid.
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  1 https://www.wwf.se/debattartikel/gor-ekocid-till-ett-brott/


