
Partipolitiskt Obundna – ett gott val 

Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar 
Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. 
 

Partipolitiskt Obundna vill avpolitisera Svenska kyrkan och släppa 
fram engagerade medlemmar till ansvarstagande för kyrkans framtid. 
I kyrkopolitiken ska vi jobba för kyrkan, inte för att driva politiska 
partiers värderingar.
 

Mångfald och respekt i kyrkan 

För POSK är det självklart att alla, oavsett 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, ska mötas med respekt och 

välkomnas i Svenska kyrkan. En generös attityd 

ska prägla mötet mellan grupper med skilda 

uppfattningar inom kyrkan. Samtalsklimatet i 

Svenska kyrkan ska präglas av respekt för 

varandra och varandras åsikter. Detta måste 

även gälla prästers samvetsfrihet beträffande 

samkönade vigslar. 
 
 

Vapen dödar 

Död, lidande och flyktingströmmar har samband 

med vapenexporten. Därför måste kyrkan verka 

för att vapenexporten reduceras! 

 

Programmet för mandatperioden 2018 
- 2021 kan du finna i sin helhet på vår 

Webbplats www.posk.se

 

Klimat och miljöfrågor 
Förvaltarskapstanken bjuder att Svenska kyrkan 

tar ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Våra 

naturtillgångar är begränsade i en värld med 

ändliga resurser.  
 

En fri röst 
i en fri kyrka 

 

Tillgång till mat och vatten är en mänsklig 

rättighet för alla folk och måste försvaras mot 

kommersiella intressen. 

 

Barn & Ungdomsverksamhet 

Församlingen ska fortsätta att driva barn- och 

ungdomsverksamhet och bygga vidare på det. 

FN:s barnkonvention är bindande eftersom 

Sverige har ratificerat den. Den ska följas för 

alla barn och vi hävdar att Sverige även ska 

tillämpa den i en human flyktingpolitik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsedel 
 

  1. Bo Liss, Civilingenjör 

  2. Herman Siklund, Medmänniska 

  3. Mona Nordmark, Undersköterska 

  4. Brita Berg, Företagare 

  5. Torbjörn Thalin, Skogsmästare 

  6. Camilla Liss, Musikpedagog 

  7. Viktoria Holman, Lärare 

  8. Saga Liljeroth, Konfirmandassistent 

  9. Jan-Erik Jansson, Kyrkvaktmästare 

10. Eva Lindé, Väntjänsten 

11. Patrik Dahlström, Undersköterska 

12. Ragnhild Pohanka, Språklärare 

13. Marten Reijm, Civilingenjör 


