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Kom med i POSK 
Delar du vår syn på partipolitik i kyrko-
valet? Så här kan du stödja POSK: 

• Rösta på POSK lokalt och gå med i den 
lokala POSK-gruppen när en sådan finns. 
Där kan du påverka kyrkans framtid även 
efter kyrkovalet 2017. 

• Rösta på POSK i val till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet. Det kan du göra även 
när det inte finns en lokal POSK-grupp

• Sprid informationen om POSK som obe-
roende alternativ i dessa val! 

• Berätta om POSK för dina vänner!

• Kontakta stiftsföreningen i ditt stift: 

www.posk.se/lokalt
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Vad är POSK? 
• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 

finns till för dem som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att 
binda sig till något allmänpolitiskt parti. 

• POSK är den klart största nominerings-
grupp i Svenska kyrkan som står helt 
självständig från de politiska partierna. 

• POSK är näst största grupp i kyrkomötet, 
och även i många av våra stift. 

• Rekryteringsbasen för POSK är guds-
tjänst- och församlingsgemenskaperna 
kring våra kyrkor. 

• POSK uppmuntrar kristna till samhällsan-
svar, bl.a. genom politiskt engagemang. 
Vi anser däremot att de allmänpolitiska 
parti  ernas inflyt ande över Svenska kyrkan 
tillhör det förgångna och måste upphöra. 
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Adresser POSK, kyrkoval mm

POSK
Web:  www.posk.se 
Blogg:  www.posk.se/blogg
E-post:  info@posk.se 
Facebook:  facebook.com/posk.se 
Twitter:  twitter.com/riksposk

Kyrkoval 
•svenskakyrkan.se/kyrkoval 
•http://www.posk.se/program

POSKs informatörer & kansli 
Tel:  070-471 07 40 
 070-400 06 54 
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POSKs vision 
POSK har som vision att Svenska kyrkan ska 
vara en gemenskap som speglar Guds vilja i 
gudstjänst och liv och som talar tydligt om 
Jesus Kristus. 

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•  erbjuda närvaro, gemenskap och växt
•  förmedla befrielse, hopp och livsmod
•  se och ta vara på varje människa som en gåva i 

församlingens liv
•  respektera individen och glädjas åt mångfalden
•  vara en tydlig röst i samhället och visa på ett 

liv i rättvisa och frihet
•  ha en organisation och struktur som främjar 

kyrkans uppdrag
•  vara en brobyggare mellan 

kyrkor
•  sträva efter en sann och 

öppen dialog mellan männ-
iskor av olika tro
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POSKs program  
Ett urval bland övriga punkter i POSKs program 
för mandatperioden 2018-2021: 

POSK vill 
•  stärka det ideella engagemanget 
•  satsa på lärande/undervisning i alla åldrar 
•  ha minst en diakon för varje församling/pastorat 
•  att Svenska kyrkan ska verka för ett hållbart 

utnyttjande av jordens resurser 
•  att Svenska kyrkan ska arbeta för en mer 

rättvis fördelning av världens tillgångar
•  verka för respekt, förståelse, möten mellan 

traditioner - mångfald är en rikedom 
•  motverka särbehandling på grund av kön

POSK anser 
• att Svenska kyrkan ska vara en levande, öppen 

och demokratisk kyrka som verkar i hela landet. 
• att församlingarna ska utveckla sitt ansvars-

tagande i samhället. 

www.posk.se/program 5

Kyrkomusikens kraft!
Musiken är en Guds gåva och kyrkomusiken 
bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron. 
Vårt musi kaliska arv är en kulturskatt som 
POSK vill förvalta och ut veckla vidare. Körsång 
har en särskild betydelse, som folkrörelse och 
uttryck för ideellt engagemang. 

Idealitet 
POSK vill, som ett uttryck för vår kyrkosyn, 
värna om det ideella engagemanget och ta till 
vara de frivilligas olika kompetenser. Ideella 
medarbetare ska efterfrågas, utbildas, upp-
muntras och ges ansvar. 

Ungdomar 
POSK menar att det är värdefullt och viktigt 
med ungas självorganisering och vill lyssna till 
och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, 
Kriss med flera.

Några viktiga frågor  
Bryt partipolitiseringen!  
Det är orimligt att kyrkan ska styras av sekulära 
politiska partier, och grupper som definierar sig i 
allmänpolitiska termer. Huvudfrågorna i en kyrka är 
teologiska och inte partipolitiska. Reformationsåret 
2017 kan förhoppningsvis innebära förändring: att 
vi tar ett stort steg i riktning mot att begränsa det 
partipolitiska inflytandet i kyrkan. 

Mångfald och respekt! 
Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer 
Svenska kyrkan många andliga traditioner. 
POSK ser mångfald som en tillgång – inte ett 
problem. POSK vill värna ett gott och sakligt 
samtalsklimat inom kyrkan. 

Svenska kyrkan i utlandet - SKUT 
POSK stödjer utlandsförsamlingarnas 
viktiga arbete.  

44
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