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Kyrkovalet2005

”Om partierna försvinner från 
kyrkan anar vi alla vilka som 
får mer makt”

L A R S  S T J E R N K V I S T  L Ä M N A D E  efter fem år 
uppdraget som partisekreterare förra 
året.

Lars längtade hem till Norrköping 
och var sugen på andra uppgifter, både 
yrkesmässiga och politiska.

En ny politisk utmaning är att på all-
var ge sig in i kyrkopolitiken som social-
demokraternas första namn på Linkö-
pings stifts s-lista till kyrkomötet.

ingen flitig kyrkobesökare
Lars ser sig som en ganska typisk med-
lem i Svenska kyrkan.

– Jag tror på kyrkans budskap, men är 
ingen särskilt fl itig kyrkobesökare. Där-

för tycker säkert en del att jag inte hör 
hemma i kyrkans viktigaste församling 
kyrkomötet.

– Jag tycker precis tvärtom. Det fi nns 
många som är mycket aktiva, och de ska 
självfallet ha en stark roll i kyrkans be-
slutande församlingar.

– Men den svenska kyrkan har en vi-
dare ambition. Det är en folkkyrka som 
bryr sig om många fl er än bara de allra 
mest aktiva.

– Därför är det viktigt att också vi 
”vanliga” medlemmar har en representa-
tion i det högsta beslutande organet.

Det fi nns de som menar att partierna 
inte hör hemma i kyrkan.

Argumentet är att de mest aktiva 
borde vara dem som styr och ställer.

– Jag håller inte med, säger Lars med 
emfas.

– Först och främst av principiella skäl. 
Kyrkan ska vara en del av hela samhäl-
let, tycker jag, och då måste hela sam-
hället vara en del av kyrkan.

– Men också av mer praktiska skäl. 
Om partierna försvinner anar vi alla vil-
ka som får mer makt.

Lars exemplifi erar med att det bland 
de kyrkligt aktiva fortfarande fi nns 
många som ogillar dagens öppenhet, 
som ifrågasätter kvinnliga präster och 

kyrkans samhällsengagemang.
Han menar att om dessa krafter får 

mer infl ytande lär knappast kyrkan i 
framtiden vara en stark röst för för-
tryckta, i vårt eget och andra länder.

Lars vill att kyrkan ska fortsätta att 
engagera sig för till exempel fl ykting-
barn och andra utsatt barn här hem-
ma, liksom i övriga delar av världen där 
Svenska kyrkan fi nns på plats.

försvarare av folkkyrkan
Lars vill vara med och påverka kyrkan 
därför att han inser att om inte han be-
stämmer gör någon annan det.

– Och denna någon annan kan ha väl-
digt konservativa åsikter.

– Dessutom vet jag att socialdemo-
kratin betyder mycket för kyrkan. Vi är 
en försvarare av folkkyrkan, den öppna 
kyrkan som bryr sig om sina egna och 
andra. Detta är inga självklara åsikter.

Han nämner att i kyrkovalet stäl-
ler högerkristna partier och kandidater 
upp. Och att högerextrema sverigede-
mokraterna vill stärka sin ställning i 
kyrkan, som en plattform i politiken.

– Jag vill inte att dessa krafter påver-
kar utvecklingen i min kyrka.

– Därför ställer jag upp i kyrkovalet, 
avslutar Lars. ■

Lars Stjernkvist vill att kyrkan ska vara en stark 

röst, som bryr sig om fl er än bara kyrkobesökarna. 

Socialdemokraterna har målmedvetet omformat 

Svenska kyrkan från överhetskyrka till folkkyrka.

  – Bland de kyrkligt aktiva fi nns fortfarande 

många som ogillar dagens öppenhet, som ifråga-

sätter kvinnliga präster och Svenska kyrkans 

samhälls engagemang.

 – Jag vill inte att odemokratiska krafter ska 

påverka utvecklingen i min kyrka. Därför ställer 

jag upp i kyrkovalet, säger Lars Stjernkvist.

FOTO MAGNUS SELANDER

Lars Stjernkvist kandiderar till kyrkomötet som första namn på Linköpings stifts kyrkomöteslista.

andel röstande 
i  kyrkovalet 2001

 16–19 år ..................................................................................................21 %

 20–29 år ......................................................................................................7 %

 30–39 år ..................................................................................................10 %

 40–49 år ..................................................................................................18 %

 50–59 år .................................................................................................26 %

 60–69 år ..................................................................................................37 %

 70–79 år .................................................................................................46 %

80– år .................................................................................................48 %

Män ....................................................................................................................19 %

Kvinnor .........................................................................................................25 %

Totalt ...............................................................................................................22 %

röstfördelning i kyrkovalet 2001

 Män Kvinnor Totalt

Socialdemokraterna ..............................................................34 % 30 % 32 %

Centerpartiet .........................................................................................19 % 17 % 18 %

Folkpartiet liberalerna ........................................................10 % 5 % 8 %

Kristdemokraterna .........................................................................4 % 11 % 8 %

Moderata samlingspartiet .........................................20 % 19 % 19 %

Partipolitiskt obundna (Posk) .............................. 13 % 17 % 16 %

Summa ........................................................................................................100 % 99 % 101 %

Källa: www.svenskakyrkan.se
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göran persson

”Jag är övertygad 

om att Svenska  

kyrkan som folk-

kyrka har en viktig  

funktion i det 

nya folkhem som 

socialdemokratin  

vill bygga  för vår 

tid.”
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Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

 – Oavsett vilken personlig tro man själv har så är 
kyrkan  en betydelsefull institution i det svenska sam-
hället. Vad som händer i kyrkan påverkar de fl esta av 
oss, på olika sätt.

– Därför tycker jag det är viktigt att så många som möj-
ligt tar chansen att påverka kyrkan genom att använda  sin 
rösträtt i kyrkovalet. Det handlar om vilka personer vi 
ska anförtro ansvaret för ett stort och rikt gemen-
samt arv.

– En öppen folkkyrka ska ha plats för alla – 
både troende, sökande och dem som av andra 
skäl vill söka sig till kyrkan. Om många deltar 
i de kyrkliga valen stärks den demokratiska  
grunden för folkkyrkotanken.

Varför är det viktigt att få in fl er socialdemokra-

ter i Svenska kyrkan?

 – Det centrala i kyrkans budskap om män-
niskovärdet sammanfaller för mej med 
den demokratiska socialismens grundsyn. 
Därför vill jag ha kyrkopolitiker som 
drar politiska slutsatser av det kristna 
kärleksbudskapet. Som motsats till den 
attityden kan man nämna kvinnopräst-
motstånd och ett elittänkande som inne-
bär att kyrkan bara är till för de öppet tro-
ende.

– Jag vill se en kyrka som öppnar sina por-
tar mot världen utanför. Socialdemokratiska 
kyrkopolitiker och präster har bidragit till att 
kyrkan allt mer vågar ta ställning i olika sam-
hällsfrågor. Det gäller till exempel kampen 
för internationell solidaritet, en human fl yk-
tingpolitik och ansvarstagande för miljön.

– Som LOs ordförande har jag ytterligare anledningar 
att vilja slå vakt om folkkyrkan. Många av Svenska kyr-
kans anställda är medlemmar i Kommunal – de är värda 
bra och seriösa arbetsgivare i form av socialdemokratiska 
kyrkoråds ledamöter.

Varför är du medlem i Svenska kyrkan?

– Eftersom jag själv är troende kristen känns det naturligt 
för mej att tillhöra kyrkan. För att Svenska kyrkan ska kunna 
fortsätta att vara en öppen folkkyrka med en djup förankring 
i det svenska samhället krävs dessutom att vi är många som är 
med och påverkar. ■

Hallå Wanja, 
 varför rösta? FOTO GUNILLA WELIN

Kyrkovalet2005

kyrkovalet 2005

© LO – Landsorganisationen i Sverige

Produktion: LOs informationsenhet

Omslagsfoto: Terje Mortensen/Edelpix

Original: MacGunnar – Information & Media

Tryckeri: Adargo Press AB, Hisings Backa

0508   61 000 ex

ISBN 91-566-2207-4

margot wallström

”Människan är 

mer än bara kropp. 

Livet  är mer än bara 

materiell  välfärd. 

Arbetarrörelsen  

måste ha ett mer 

genomtänkt  för-

hållningssätt till de 

stora  och existen-

tiella frågorna .”

marita ulvskog

”Ju fl er socialdemo-

krater som är förtro-

endevalda i Svenska 

kyrkan, desto större 

chans att kärleks-

budskapet omsätts 

i praktisk handling. 

Det är därför som 

vårt parti ställer 

upp i kyrko valet den 

18 september .”

paul trossö

”Jag vill att 

social demokratins 

värderingar  ska 

vara rådande i hela 

samhället  och inte 

minst i folkkyrkan. 

Därför är jag med 

glädje kyrko -

politiker.”

”Arbetarrörelsen och kyrkan strävar i grunden mot samma 

mål – alla män niskors lika värde. Ju fl er socialdemokrater  i Svenska  

kyrkan, desto större chans att kärleksbudskapet  omsätts i praktisk 

handling. Din och min röst behövs i kyrkovalet. Nu mer än någonsin.”

karin perjus

”Kyrkan behövs som 

ett stöd i kampen  

mot all ytlighet, 

kommersialism 

och cynism . Den 

kommer  också oss 

väldigt nära i livets 

alla viktiga  skeden 

och skiften.”
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Söndagen den 18 september är det kyrko-

val och Svenska kyrkans medlemmar ska 

välja politiker i drygt 2 000 församlingar 

runt om i landet. Varför ska man rösta på 

socialdemokraterna i kyrkovalet?

 – Huvudbudskapet i kyrkovalrörelsen 
är att sätta punkt för kvinnoprästmot-
ståndet.

– År 2008 fi rar vi 50-årsdagen av att 
kvinnor har rätt att prästvigas i vår de-
mokratiska folkkyrka. Då måste också 
punkten vara satt för det kvinnopräst-
motstånd som lever kvar i vissa delar av 
Svenska kyrkan.

– Kyrkans oförmåga att göra upp med 
kvinnoprästmotståndet är faktiskt det 
vanligaste skälet för folk att begära ut-
träde. Så kan det inte få fortsätta. Det 
är inte människorna med ett jämställt 
tankesätt som ska lämna kyrkan, utan i 
så fall några andra.

– Svenska kyrkan har sedan länge be-
slutat om en offi  ciell ämbetssyn som in-
kluderar både kvinnor och män. Vi so-
cialdemokrater begär att alla kyrkligt 
avlönade ska ställa upp på den grund-
läggande principen.

Vad tror du att Jesus skulle ha tyckt och 

tänkt om kyrkoval som koncept?

 – Troligen skulle han ha varit valledare 
för socialdemokraterna.

– Skämt å sido, min övertygelse är att 
Jesus säkert hade förstått att kyrkovalet 
är nödvändigt. Att det fi nns menings-
skiljaktigheter inom kyrkans verksam-
het som man i ett demokratiskt sam-
hälle bäst löser med ett val för kyrkans 
medlemmar.

På vilka punkter skiljer sig socialdemo-

kratisk kyrkopolitik från borgarnas?

 – Framför allt i synen på hur Svenska 
kyrkan ska utvecklas. Det fi nns ström-
mar i det borgerliga blocket som vill ut-
veckla Svenska kyrkan till en elitkyr-
ka. Det ser vi socialdemokrater som ett 
stort hot mot det som vi menar ska vara 
en allmännyttig folkkyrka.

– Vi är över sju miljoner svenskar som 
bidrar solidariskt till Svenska kyrkans 
verksamhet. Tillsammans tar vi ansvar 
för att alla ska ha tillgång till de enorma 
kulturvärden som kyrkan vårdar och 
utvecklar.

– Att behålla Svenska kyrkan som en 
del av allemansrätten är ett viktigt skäl 
för oss socialdemokrater att ställa upp 
i valet.

Vid förra kyrkovalet var det många som 

gick och röstade enbart för att förhindra 

att främlingsfi entliga krafter blev inrös-

tade. Valdeltagandet steg med nästan fyra 

procent jämfört med valet innan. Hur ser 

hotet från högerextrema partier ut inför 

detta val?

 – Vi socialdemokrater ser allvarligt på 
att odemokratiska och främlingsfi entli-
ga partier ser sin chans att komma in i 
kyrkans fi nrum kyrkomötet.

– Vi kommer att granska deras politik 
och upplysa våra väljare om deras för-
sök att skaff a sig en plattform.

– Så hotet fi nns på allvar.

Roger Ljunggren svävar inte på målet

 – Sätt stopp för kvinnoprä
Socialdemokraternas centralt 

ansvariga kyrkopolitiska om-

budsman Roger  Ljunggren 

skräder inte orden.

– Oförmågan att göra upp 

med kvinnoprästmotståndet 

är det vanligaste skälet för folk 

att gå ur Svenska kyrkan. Så 

kan det inte fortsätta.

– Det är inte människor med ett jämställt tanke-

sätt som ska lämna kyrkan, utan i så fall några 

andra.

Roger ger svar på tal på ett antal raka frågor om 

kyrkovalet.

FOTO LEIF CLAESSON

Kyrkovalet2005

Kyrkopolitiska ombudsmannen 

Roger  Ljunggren talar klarspråk.

” Svenska kyrkan ska 

vara en angelägenhet 

för de många, inte 

enbart för de få.”
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stmotståndet!

Kyrkovalet2005

Varför ska kyrkan ha en politisk inriktning?

 – Svenska kyrkan ska vara en angelägen-
het för de många, inte enbart för de få. 
Om många deltar i de kyrkliga valen 
stärks den demokratiska grunden för 
folkkyrkotanken. Det är viktigt att kyr-
kan leds av människor som har ett brett 
folkligt förtroende.

– En öppen folkkyrka ska ha plats 
för alla, oavsett var man befi nner sig på 

trons väg; troende och sökande, liksom 
för dem som av andra skäl vill stödja 
kyrkan. Det centrala i kyrkans budskap 
om människovärdet sammanfaller med 
socialdemokratins grundsyn.

– Med sina värderingar om frihet, 
jämlikhet och solidaritet ser socialde-
mokratin det naturligt att vara en ideo-
logisk plattform och aktiv partner för 
en demokratisk folkkyrka. ■

”Det är viktigt att kyrkan 

leds av människor som har ett 

brett folkligt förtroende.”

Anna-May Permansson.
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A L L A  M E D L E M M A R  (folkbokförda i Sverige) 
som har fyllt 16 år senast valdagen sön-
dagen den 18 september har rösträtt .

Röstkortet ska ha kommit till med-
lemmen senast den 31 augusti.

I kyrkan väljer vi var fj ärde år vilka 
som ska fatta besluten i kyrkomötet 
(kyrkans ”riksdag”), stift, samfällighe-
ter och församlingar. I kyrkovalet röstar 
man på nomineringsgrupper (partier). 
Man kan dessutom markera kandidat, 
det vill säga personrösta.

vad röstar man till?
De direkta valen omfattar tre eller fyra 
olika val, beroende på lokal struktur.

Den som tillhör en församling med 
egen ekonomisk förvaltning (det vill 
säga inte ingår i en samfällighet) är 
röstberättigad i tre val och kan välja le-
damöter till kyrkofullmäktige, stifts-
fullmäktige och kyrkomötet.

Den som tillhör en församling som 
ingår i en samfällighet kan välja leda-
möter till kyrkofullmäktige eller direkt-
valt kyrkoråd, samfällda kyrkofullmäk-
tige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, 
det vill säga den personen är röstberät-
tigad i fyra val.

I de beslutande organ som väljs kom-
mer besluten om till exempel kyrkans 
ekonomi, personalansvar och riktlinjer 
att fattas. Och naturligtvis kommer de 
förtroendevaldas åsikter och ideal – där 
ibland synen på vad Svenska kyrkan står 
för och vad kristendom är – att direkt  
eller indirekt påverka vilka beslut som 
fattas och vilka prioriteringar som görs.

så röstar du
Alla röstberättigade får med posten ett 
röstkort med uppgifter om vilka val de 
har att delta i och i vilken vallokal de ska 
rösta. Ta med röstkortet till vallokalen .

På röstkorten fi nns uppgifter om sär-
skilda röstmottagningsställen som är 

öppna på valdagen. Sådana kan ordnas 
till exempel där avstånden är långa och 
gäller endast för dem som bor inom den 
anordnade valnämndens ansvarsområde .

förhandsröstning
Det är även möjligt att förhandsrösta på 
minst en expedition i varje pastorat över 
hela landet. Röstningen pågår vardagar 
under tiden 5–14 september. På en ex-
pedition för förhandsröstning kan alla 
röstberättigade rösta oavsett om man 
bor i det aktuella pastoratet eller ej.

Brevröstning är en annan möjlig för -
handsröstning. Den kan påbörjas så 
snart väljaren fått sitt röstkort. Särskil-
da kuvert för brevröstning ska fi nnas på 
alla pastorsexpeditioner. Brevröster ska 
skickas till stiftsstyrelsen i det stift väl-
jaren tillhör och vara framme på stifts-
kansliet senast onsdagen den 14 septem-
ber.

valdagen
Röstning på valdagen kan ske anting-
en i den vallokal som gäller för det egna 
valdistriktet eller på ett särskilt röst-
mottagningsställe inom valnämndens 
ansvarsområde. Röstningen sker på 
samma sätt som tidigare. Alla valloka-
ler ska hållas öppna klockan 18–20 samt 
om det inte fi nns särskilda skäl minst 
fyra timmar mellan klockan 9–18.

Om det ordnas särskilda röstmottag-
ningsställen på valdagen ska dessa vara 
öppna minst två timmar.

budröstning
Om man inte har möjlighet att själv ta 
sig till vallokalen under valdagen eller 
till en expedition för att förhandsrösta  
med brevröst kan man rösta genom 
bud.

Budröstning betyder att ett bud över-
lämnar en brevröst i en röstningslokal. 
Den kan ske på de tider som röstnings-
lokalerna är öppna för ”vanlig” röstning, 
det vill säga till och med valdagen.

Vid brevröstning genom bud gäller 
att budet har med sig det påskrivna ku-
vertet för brev- eller budröstning till-
sammans med väljarens röstkort till en 
röstningslokal. Budet ska kunna legiti-
mera sig.

valresultat
När vallokalen har stängt klockan 20 på 
valdagen den 18 september gör valför-
rättarna en preliminär sammanräkning.

För den slutliga sammanräkningen 
och mandatfördelningen svarar stifts-
styrelserna. ■

svenska kyrkans organisation

Valet gäller till kyrkans nationella nivå kyrkomötet, regionala nivån stiftet 

samt lokala nivån församlingens kyrkofullmäktige och i förekommande fall 

samfällda kyrkofullmäktige om församlingen ingår i en samfällighet.

Därför kyrkopolitiker
När jag får frågan varför jag är kyrkopoli-

tiker är mitt svar enkelt: För att jag vill att 

Svenska kyrkan ska förbli en del av den 

gemensamma sektorn och den generella 

välfärden i vårt land – och då behövs det 

många socialdemokrater som förtroende-

valda på alla nivåer. 

M E D  S I N  R I K S T Ä C K A N D E  V E R K S A M H E T , öppen och till för alla 
som bor eller vistas i församlingen, ingår Svenska kyrkan 
i den generella välfärden. Ingen annan organisation i vårt 
samhälle står på samma sätt som kyrkan ständigt beredd 
att möta oss när livet går sönder. I samband med tsunami-
katastrofen förra julen blev det tydligt för oss alla vilken 
enorm resurs Svenska kyrkan är. Närvarande till och med 
på andra sidan jordklotet!

Detta är dock inget vi kan ta för givet. För att folkkyr-
kan ska fortsätta att vara öppen, demokratisk och allmän-
nyttig, måste en majoritet av folket vilja vara medlemmar. 
Vårt parti är den enskilt största garanten för att det ska 
lyckas. Utan alla tusentals socialdemokrater som arbetar 
kyrkopolitiskt skulle Svenska kyrkan förlora en stor del av 
sin kontaktyta. Ingen känner bättre än vi de funderingar 
som vanligt folk har i förhållande till kyrkan.

Vilka är då våra motståndare i kyrkopolitiken? Jo, lik-
som i övriga delar av samhället skulle de borgerliga helst 
vilja slippa arbetarrörelsens närvaro i kyrkan. För dem har 
politiken i alla tider inneburit att deras privilegier och in-
formella makt har begränsats. Sedan en tid tillbaka försö-
ker de kamoufl era sig bakom mer eller mindre opolitiska 
beteckningar och gör sitt bästa för att baktala partipoliti-
ken – i synnerhet den socialdemokratiska.

Socialdemokraterna går till val på de frågor som i vår tid 
är avgörande för den öppna folkkyrkans framtid. En vik-
tig uppgift är självklart att driva ut sverigedemokraterna  
ur kyrkomötet där de kom in med två mandat 2001. I kyr-
kovalet 2005 verkar de satsa ännu hårdare. Om inte annat 
behövs din röst den 18 september just därför. Demokratin 
måste vinnas om och om igen. Den principen gäller i folk-
kyrkan precis som i resten av samhället. Valet är ditt! ■

Så här går valet till

Kyrkovalet2005

Kyrkovalet är egentligen tre eller fyra olika val, där man väljer 

ledamöter till beslutsorganen på kyrkans olika beslutsnivåer.

Vad röstar man till? Vem får rösta? Hur går röstningen till?

Svaren på frågorna ges nedan.
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Vill du 
påverka 
politiken?

Ja, jag vill bli medlem i Socialdemokraterna

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

E-POST

TELEFON PERSONNUMMER
Socialdemokraterna

Svarspost 
Kundnummer 110 651 700

110 03 Stockholm

och jag väljer att göra det via: Socialdemokratiska föreningen på min hemort

SSU S-kvinnor

S-studenter Facklig s-förening inom: 

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

PORTO 
BETALT

V I  T R Ä F F A R  C H R I S T I N A  några dagar efter 
midsommar och semesterlugnet börjar 
lägra sig även i riksdagshuset.

Till kaff et bjuder hon på jordgubbar 
och vaniljglass, som en försmak på som-
marens njutningar.

Första frågan är given, Christina: vad fi ck 

dej att bli kyrkopolitiker?

 – Det var faktiskt i samband med tsu-
namin som jag kom till insikt om vil-
ket stort behov kyrkan fyller när livet 
känns skört. Jag kände att jag också vil-
le bidra till att Svenska kyrkan förblir 
den resurs hon har varit och är i sam-
hället.

– Jag har frågat mej – vart går vi, när 
livet går sönder?

– Jo, oavsett om vi är troende eller 
inte, är det i kyrkan vi samlas. Kyrkan 
bryr sig om oss, då måste vi också bry 
oss om kyrkan. Den insikten har fått 
mej att engagera mej i årets kyrkoval-
rörelse.

Du gick ur kyrkan när du var 20 år, direkt 

då du blev myndig, återinträdde för några 

år sedan och nu ställer du upp som kandi-

dat. Hur gick den resan till?

 – Då, i slutet av 60-talet, upplevde jag 
att kyrkan var full av hycklare.

– Jag hade sett på nära håll hur vissa 
gick i kyrkan på söndagen, för att sedan 
spöa familjen när de kom hem. De lev-
de verkligen inte som de lärde, och det 
kunde jag inte ställa upp på.

– Sedan i 50-årsåldern, i samband 
med att kyrkan och staten fi ck ändrade 

relationer, fattade jag beslutet att gå in 
igen. I grunden har jag alltid haft min 
barnatro kvar, fast jag har aldrig trott på 
en farbror med långt vitt skägg.

– Någonstans tror jag väl att det fi nns 
en regering ovanför den som jag umgås 
med i riksdagshuset. Därför ska vi ha en 
öppen kyrka som välkomnar alla. Den 
folkkyrka vi har i dag, vill jag som soci-
aldemokrat vara med och stärka.

Ditt yrke är barnskötare och du har för-

troendeuppdrag i Kommunal sedan länge. 

Kommer det att påverka dej som kyrkopo-

litiker?

 – Absolut. Som fackligt aktiv är jag van 
att reagera mot alla former av orättvisa 
och ojämlikhet.

– Trots att kyrkans budskap i grunden 
handlar om samma sak som socialde-
mokratin – nämligen övertygelsen om 
alla människors lika värde, rätt och an-
svar – ser jag att det fi nns mycket kvar 
att göra där. Att sätta punkt för kvinno-
prästmotståndet är ett tydligt exempel.

– Och att utveckla allt det positiva 
som Svenska kyrkan bidrar med när det 
gäller socialt arbete, biståndsarbete och 
kampen för en hållbar utveckling.

– Om inte socialdemokraterna driver 
på dessa frågor även inom kyrkan är jag 
rädd att andra krafter tar över och kvä-
ver kyrkans samhällsengagemang.

Vad ser du fram emot mest med att komma 

in i kyrkomötet?

 – För det första vet jag att s-gruppen i 
kyrkomötet utgör en positiv miljö med 

massor av engagerade sossar från hela 
landet.

– För det andra ska det bli spännan-
de att delta i både utskottsarbetet och 
debatterna i kyrkomötet, visa att det är 
samma höger där som här.

– Som riksdagsledamot hoppas jag 
kunna bli en länk mellan kyrkopoliti-
ken och allmänpolitiken. Jag vill för-
medla till mina partikamrater och 
andra  varför kyrkan är viktig.

– Och så vill jag föra in min bild av 
verkligheten. Jag är en person som står 
med båda fötterna på jorden.

– Det tror jag behövs också i kyrkliga 
sammanhang. ■

Kommunalare till kyrkomötet
Christina Axelsson är barnskötaren som gick ur Svenska kyrkan så fort hon 

blev myndig, men som återvände efter millennieskiftet då hon som riksdags-

ledamot var med om att omvandla den gamla statskyrkan till en fri folkkyrka. 

Nu står hon på valbar plats till Svenska kyrkans riksdag, kyrkomötet.

I Sveriges riksdag sitter hon sedan 1995.

Joh 15:17

Vill du sätta punkt 
för kvinnopräst-
motståndet?

www.kyrkoval.
socialdemokraterna.se

Rösta 18/9!

christina axelsson

Parti:  Socialdemokraterna

Valkrets: Stockholms län, plats 46

Titel:  Barnskötare

Född år:  1949

Adress: Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon: 08-786 48 40

E-post: christina.axelsson@riksdagen.se

Uppdrag i riksdagen:

 Ordinarie ledamot

 Suppleant i skatteutskottet 

 Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet 

 Ledamot i EU-nämnden
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Joh 15:17

Kyrkoval
18 september

Inledning till Socialdemokraternas partiprogram


