
En folkkyrka på riktigt! 
De politiska partierna har ett stort inflytande i Svenska kyrkan. Trots att kyrkan 
skildes från staten 2000 vill Socialdemokraterna, Centern och 
Sverigedemokraterna fortfarande inte släppa taget om Svenska kyrkan.   
 
POSK – partipolitisk obundna i Västerås kommer inte att arbeta för att förbjuda 
nomineringsgrupper i Svenska kyrkan med partipolitisk värdegrund.  

För att bryta partipolitiseringen av Svenska kyrkan finns flera vägar att gå. 

• Större inslag av personalval! POSK i Västerås vill arbeta för större 
möjligheter till personval i lokala val till kyrkofullmäktige. Val av 
kandidater som är kompetenta, förankrade i en församling och har goda 
kunskaper om församlingslivet. Oavsett om de i samhällspolitiken är 
socialdemokrater, moderater, centerpartister etc. 

• Ett val till kyrkan– En röstsedel! Vi stödjer också POSKs motion till 
Kyrkomötet hösten 2017 att ledamöter i stiftsfullmäktige och kyrkomötet 
ska väljas av församlingarna. Indirekta val.  

• Rösta på POSK! Partipolitiseringen av Svenska kyrkan ifrågasätts nu 
alltmer. Alltfler inser det orimliga i att de politiska partierna, i vad som 
anses vara världens mest sekulariserade land, fortfarande vill behålla en 
maktställning i ett trossamfund. Även inom Socialdemokratin och 
Centern. I väntan på att dessa partier ska drabbas av ideologisk klarsyn 
kan du som är kyrkomedlem rösta på POSK i kyrkovalet. POSKs 
kandidater är kompetenta, engagerade i gudstjänst- och församlingslivet. 
Samtidigt som många bland oss har ett samhällspolitiskt engagemang som 
kanaliseras via partipolitiken. 
 
POSK har som vision att Svenska kyrkan i Västerås ska tala tydligt om 
Jesus Kristus så att barn, unga och vuxna ska kunna växa och leva i sin 
tro. POSKs viktigaste frågor i kyrkovalet är därför att Svenska kyrkan i 
Västerås ska döpa många fler barn och vuxna. Fira fler gudstjänster, inte 
färre! Vara en röst för de utsatta. Öka stödet till Västerås stadsmission. 
Läs mer om POSKs program på www.POSK.se/vasteras! 

 
Med din röst i kyrkovalet 17 september blir POSK ännu större. De 
politiska partiernas inflytande minskar. Hjälp oss att äntligen bryta 
partipolitiseringen i Svenska kyrkan! Så blir Svenska kyrkan en folkkyrka 
på riktigt! 
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