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Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler enga-
gerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk 
tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan.

FiSK vill också vara ett forum för alla som på olika sätt verkar ideellt i 
Svenska kyrkan. Vi vill utifrån våra liberala och frisinnade värderingar verka 
för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus 
Kristus.

Fisksymbolen är erkänd i alla kyrkor. Den var en symbol för de första 
kristna. Denna symbol har vi med stolthet gjort till vår.

I det här programmet berättar vi vad vi vill vi driva i kyrkopolitiken.
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Öppen och  
fördomsfri kyrka
Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att 
kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och 
homofobi. Vi tror på att samtliga människor är skapade till Guds avbild och 
därför okränkbara. Vi vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet 
med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rät-
tigheterna värnas. Vi vill att arbetet med att sprida öppenhet och tolerans ska 
genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom kyrkans internationella 
arbete.

Många medlemmar har i dag få kontakter med kyrkan. Då blir det särskilt 
viktigt att varje kontakt blir så positiv som möjligt. FiSK vill att de tillhöriga, 
Svenska kyrkans medlemmar, ska vara i centrum. Vi vill säkerställa att an-
ställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan agerar med en öppen 
och välkomnande attityd.

Svenska kyrkan är en mycket stor arbetsgivare. FiSK vill betona vikten 
av att kyrkan bedriver ett aktivt arbete för att skapa en god och inkluderande 
arbetsmiljö. Vi anser till exempel att det är dags att sätta punkt i kvinnopräst-
frågan. Vi vill tydligt sända ut budskapet att kvinnor och män på lika villkor 
ska kunna inneha samtliga ämbeten och uppdrag i Svenska kyrkan.

Kyrkan ska vara en  
tydlig röst i arbetet med  
att skapa ett samhälle fritt 
från diskriminering och där 
de mänskliga rättigheterna 
värnas.
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Satsa på 
internationellt 
arbete, religions
frihet och 
religionsdialog
FiSK vill att Svenska kyrkan, som den största lutherska kyrkan i världen, 
tydligt ska markera mot varje kränkning av religionsfriheten. Hela Svenska 
kyrkans kontaktnät måste användas för att stötta framväxten av statsskick 
som värnar och respekterar religionsfriheten. Inte minst behöver Svenska kyr-
kan intensifiera sina samtal med lokala kyrkoledare i Mellanöstern. Kristna 
som förföljs ska veta att de har ett tydligt stöd i Svenska kyrkan.

FiSK tror också på vikten av ekumeniska samtal och religionsdialog. 
Svenska kyrkan behöver samtala mer med andra trossamfund, både med andra 
kristna samfund och med dem som tillhör andra religioner. Samtalen kan byg-
ga broar mellan människor, minska fördomar och förhindra diskriminering.

FiSK värnar starkt Svenska kyrkans stora engagemang för internationellt 
bistånd och hjälparbete. Arbetet kan bedrivas genom stöd till upprop från 
ACT-alliansen, en av världens största internationella kyrkliga biståndsallian-
ser, och genom direkt stöd till olika hjälporganisationer eller genom att kyrkan 
direkt försöker utöva påtryckningar mot förtryckande stater. Vi vill säkerställa 
att det internationella arbetet även fortsättningsvis ska ges en hög prioritet på 
alla nivåer inom Svenska kyrkan.

FiSK vill att Svenska kyrkan ska 
fortsätta att vara en viktig hjälporga-
nisation till flyktingar och asylsökan-
de som kommer till Sverige. Vi anser 
att kyrkan ska spela en viktig roll för 
att hjälpa och stödja nyanlända att 
integreras i det svenska samhället.

Samtalen kan 
bygga broar 
mellan människor, 
minska fördomar 
och förhindra 
diskriminering.
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Större valfrihet  
i kyrkan
FiSK vill att du i högre grad ska kunna välja vilken församling som du vill 
tillhöra. Du ska inte vara begränsad till den församling där du är folkbokförd.

FiSK anser att det är viktigt att du har möjlighet att vara aktiv och verka 
i den församling där du känner dig hemma. Ett friare församlingsval kan 
komma att gynna landsbygdsförsamlingar då personer som flyttat in till en 
tätort kan tänkas vilja fortsätta att tillhöra sin tidigare hembygdsförsamling. 
Det kan också ha betydelse för den som känner sig mer hemma i den försam-
ling där den arbetar snarare än i församlingen där den bor. En möjlighet att 
välja församling kan också ha betydelse för den som bor i storstäder, som då 
inte alltid behöver byta församling bara för att den flyttar en liten bit inom 
samma stad.

FiSK vill att kyrkan ska vara tillgänglig och att trösklarna in till kyrkan ska 
vara låga. Vi vill att kyrkan ska ha en positiv och tillmötesgående inställning 
till individuella önskemål. Det kan gälla möjligheten att få ha en begravning 
på en lördag, önskemål om att få ha en enskild dophögtid eller flexibilitet 
kring val av musik.

FiSK vill verka för att kyrkan ska ha en beredskap för att ta emot och möta 
familjer som består av personer som tillhör olika religioner eller samfund. 
Det är viktigt att även dessa familjer ska kunna ta del av kyrkans verksamhet 
och ceremonier. Detta ställer krav på fortsatt dialog och nära samarbete med 
systerkyrkor och andra trossamfund.

FiSK vill att medlemmar i högre grad ska kunna välja präst. Till exempel 
kan en familj som tidigare bott i en församling, där man både gift sig och 
döpt sitt barn, efter en flytt önska fortsätta ha samma ”familjepräst” även om 
denna inte tillhör den aktuella församlingen. Vi vill att kyrkan då ska ha en 
stor öppenhet för sådana önskemål och sätta medlemmen i centrum i stället 
för att begränsas av församlingsgränserna.
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Öka kunskapen  
hos barn och unga
FiSK vill prioritera det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar. Svenska 
kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskapen om kristen tro och kristna 
värderingar. Det är därför viktigt att barn får en positiv kontakt med kyrkan. 
Vi vill särskilt framhålla betydelsen av satsningar för barn under 12 år. Vi vill 
även prioritera konfirmandarbetet. Det kan ge unga positiva erfarenheter och 
upplevelser av tro och kyrka samt lägga grunden för ett fortsatt engagemang i 
församlingen efter konfirmationstiden.

FiSK vill att kyrkan särskilt ska verka för barnens rätt till en trygg upp-
växt. Vi anser att det är mycket viktigt att kyrkan finns närvarande, synlig 
och tillgänglig på förskolor, fritidsgårdar, skolor och universitet liksom bland 
organisationer som arbetar med barn och unga och för deras intressen.

FiSK vill också lyfta fram Svenska kyrkans unga som en mycket betydel-
sefull partner och önskar att kyrkan ska stödja organisationen. Vi stödjer att 
Svenska kyrkan har en låg rösträttsålder och på olika sätt bjuder in unga i 
beslutande organ. Barn och unga måste ges rätt att bestämma och tycka till i 
frågor som berör dem. Vi tror att vi därigenom kan få fler unga att engagera 
sig för kyrkan och också växa i sin tro.
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Förnya  
gudstjänsterna
FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor en me-
ning och hjälp i vardagen. En levande kyrka har gudstjänster som balanserar 
tradition och förnyelse. Samtidigt som gudstjänsten bärs av det arv vi fått från 
tidigare generationer, måste språk och innehåll tala till människor i dag.

De som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster ska mötas av ett tilltal som 
svarar mot deras behov. Söndagens huvudgudstjänst, som är viktig som en 
plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och utvecklas. Tillsam-
mans med andra former av gudstjänster och musikarrangemang kan vi skapa 
en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje.

I många församlingar prövas nu 
den nya kyrkohandboken. FiSK 
anser att det är viktigt hela försam-
lingen involveras i det arbetet. Detta 
för att säkertälla att de resultat som 
framkommer speglar hela försam-
lingens bredd.

En levande kyrka 
har gudstjänster 
som balanserar 
tradition och 
förnyelse. 
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Kyrkan ska ta  
socialt ansvar
FiSK vill att Svenska kyrkan ska ta ansvar och stå upp för de utsatta i samhäl-
let. Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete och för ut evangeliet i ord och 
handling. I det sociala arbetet bör både anställda och frivilliga engageras.

Diakoner och andra som arbetar med utsatta människor inom kyrkan ska 
arbeta utåtriktat och välkomnande. De ska vara en röst för den som inte kan 
göra sin röst hörd. Att göra gott för dem som står utanför samhället och att 
försöka minska klyftorna mellan människor är några av kyrkans viktigaste 
uppgifter. Vi vill att diakonins arbete i hög utsträckning ska inriktas på uppsö-
kande verksamhet i vardagen.

FiSK vill att kyrkan ska ta socialt ansvar genom att vara tillgänglig och 
finnas till för människor i svåra situationer. Vi värdesätter därför att kyrkan 
till exempel finns på sjukhus, fängelser och häkten, militära förband och 
flygplatser.

FiSK vill att Svenska kyrkan särskilt ska engagera sig i omsorgen om 
de äldre. Vi tror att kyrkans gemenskap kan ha särskilt stor betydelse för 
de många äldre som i dag lever ensamma och långt bort från sina anhöriga. 
Kyrkan kan stödja de äldres situation på många olika sätt. Den kan till exem-
pelverka för att det ska finnas olika alternativa utförare av omsorg, arrangera 
hembesök till sjuka församlingsbor eller ordna sociala mötesplatser.

FiSK vill att kyrkan fortsatt ska vara en viktig resurs i samhällets kris-
grupper. Församlingarna bör därför 
uppmärksammas på hur viktigt det är 
att delta i sådana grupper och träna 
upp sin krisberedskap.

Att göra gott för dem 
som står utanför 
samhället och att 
försöka minska 
klyftorna mellan 
människor är 
några av kyrkans 
viktigaste uppgifter. 
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Prioritera 
kyrkomusiken
FiSK anser att kyrkomusiken ska lyftas fram. Vi vill att församlingar och stift 
verkar för att säkerställa att det erbjuds ett rikt och varierat utbud av musik-
framföranden. Vi stödjer också förslag om en tydligare samverkan mellan 
kyrka och samhälle för att bevara det ”klingande kulturarvet”.

För många som inte annars besöker kyrkan utgör kyrkans musikverksam-
het kanske den huvudsakliga kontaktytan. Musiken i kyrkan har därför ett 
stort egenvärde. FiSK tror dessutom att kyrkomusiken kan tjäna som en 
betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. Musik i kyrkan behöver 
prioriteras och erbjudas både inom ramen för olika gudstjänster och som rena 
konsertarrangemang.

Svenska kyrkans körer är den största frivilligrörelsen och engagerar runt 
100 000 människor i olika åldrar. Många, inte minst barn och ungdomar, 
finner sin väg in i kyrkan genom att sjunga i kör. Körernas medverkan har 
stor betydelse för kyrkans verksamhet. FiSK anser därför att kyrkans besluts-
fattare såväl lokalt, regionalt som nationellt måste ta ansvar för att stödja 
körernas verksamhet och ställa resurser till förfogande i sitt budgetarbete och 
vid bestämmande av kollekter.

Musiken i kyrkan 
har ett stort 

egenvärde.
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Delta i  
samhälls debatten  
– lyft etiska frågor
FiSK vill att Svenska kyrkan och dess företrädare ska aktivt delta i det offent-
liga samtalet. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på 
allvar. Genom att delta i debatter och andra samtal om samhället kan kyrkan 
utvecklas och bidra till att sprida kunskap om religion och etik. Vi anser att 
kyrkan har ett särskilt ansvar för att lyfta etiska frågeställningar som annars 
lätt drunknar i dagens mediebrus.

Svenska kyrkan har tillsammans med andra kristna samfund i Sverige 
ett ansvar för att öka kunskapen om kristendom och kristen tro hos framför 
allt unga och medelålders vuxna. Den brist på kunskap som idag finns i stor 
utsträckning i samhällsdebatten och hos beslutsfattare bidrar till en felaktig 
föreställning om kristen religion och skapar svårigheter att förstå en stor del 
av vår kultur. FiSK anser att Svenska kyrkan måste ta detta ansvar på allvar.
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Förstärk  
frivilligarbetet
Frivilliga insatser är nödvändigt om kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara 
av att nå alla. Men för att frivilligarbetet ska kunna hålla en hög kvalitet vill 
FiSK satsa på att kyrkans frivilliga får både utbildning och handledning för 
sina uppgifter. Frivilliga insatser har dessutom ett egenvärde genom att för-
samlingsmedlemmarnas olika kunskaper och intressen tas i anspråk. Exempel 
på uppgifter för volontärer kan vara medverkan i gudstjänsten, i konfirmand-
arbetet eller vid hembesök till församlingens äldre, sjuka, personer med 
funktionsnedsättningar och stöd till hemlösa.

Kyrkan och alla som innehar förtroendeuppdrag inom kyrkan har ett stort 
ansvar för att informera om sina uppdrag och om de förtroendevaldas roll. Vi 
anser att nomineringsgrupperna har ett stort ansvar för att se till att det finns 
förtroendevalda i olika åldrar och med olika bakgrund.
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Bevara  
vigselrätten för alla
FiSK anser att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten. Den kyrkliga vigseln 
ger möjlighet för människor att möta kyrkan vid ett betydelsefullt tillfälle i 
livet. För många är ett kyrkbröllop en väl inarbetad och fin tradition. Det finns 
ingen anledning att neka människor som önskar ett kyrkbröllop möjligheten 
att få vigas i kyrkan.

FiSK vill att Svenska kyrkan tydligt ska markera mot varje form av diskri-
minering och vi stödjer fullt ut att vigsel erbjuds alla par utan åtskillnad på 
grund av sexuell läggning. Svenska kyrkan har kommit långt i att göra upp 
med fördomar mot och negativ behandling av HBT-personer. Svenska kyrkan 
har, som den största lutherska kyrkan i världen, ett särskilt ansvar för att i de 
samtal som förs med andra kristna samfund tydligt stå upp för likabehandling 
och det kristna kärleksbudskapet.

Svenska kyrkan 
har kommit långt 
i att göra upp med 
fördomar mot och 
negativ behandling 
av HBT-personer. 
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Sök nya 
samverkansformer
På många håll pågår indelningsförändringar. Församlingar och samfällig-
heter läggs samman till större enheter. För en del församlingar har struktur-
förändringarna gett ett positivt resultat. Men när organisationsförändringar 
genomförs är det viktigt att söka finna former som beaktar behov av närhet 
och möjliggör en god lokaldemokrati. Inte minst på landsbygden är ofta 
församlingsgränser av stor känslomässig betydelse varför diskussioner om 
förändringar måste få ta tid och förankras.

FiSK menar även att det finns behov av att se över möjligheterna att återin-
föra begränsade ekonomiska samfälligheter, eller annan särskild samverkans-
form, för begravningsverksamheten. Sådana samverksformer skulle kunna 
underlätta för mindre församlingar att bevara sin självständighet.
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Utveckla Svenska 
kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan ska förkunna både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan 
i utlandet erbjuder många svenskar som bor eller vistas utomlands en bety-
delsefull samlingspunkt och möjlighet att mötas i gudstjänst och gemenskap. 
Kyrkan i utlandet kan också erbjuda människor en trygghet och tjäna som en 
stark resurs i utsatta situationer. Inte minst för det växande antalet ungdomar 
som studerar eller arbetar utomlands kan Svenska kyrkan utgöra ett viktigt 
stöd.

FiSK vill värna Svenska kyrkan i utlandet. Vi vill bland annat att Svenska 
kyrkan ska stödja utlandsförsamlingarnas idéutbyten kring framgångsrika 
exempel på hur verksamheterna kan utvecklas.

Inte minst för det 
växande antalet 
ungdomar som studerar 
eller arbetar utomlands 
kan Svenska kyrkan 
utgöra ett viktigt stöd.
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Värna miljön – gör 
kyrkan klimatsmart
FiSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en förebild inom klimatområ-
det. Att ta ansvar för vår miljö är att ta ansvar för skapelsen. Därför anser vi 
att kyrkan i ord och handling måste visa att den tar klimathotet på allvar. Vi 
vill att kyrkans verksamhet i så hög grad som möjligt ska vara klimatneutral.

Kyrkan ska stå i framkant med att anamma ny miljövänlig teknik i sin 
verksamhet såsom miljöbilar, uppvärmningssystem och digitala möten. Vi 
vill även att kyrkan ska ha en tydlig miljöprofil i sin egendomsförvaltning.

Att rädda och värna om vår miljö är en världsvid uppgift. Därför är det 
viktigt med ett aktivt miljötänkande på alla nivåer i Svenska kyrkan. Miljöfrå-
gorna behöver lyftas lokalt, inom stiften, nationellt och internationellt. Vi vill 
särskilt att Svenska kyrkan genom 
sina kontakter med systerkyrkor ute i 
världen ska främja ett aktivt miljö-
arbete.

Att ta ansvar för vår 
miljö är att ta ansvar 
för skapelsen.
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Vårda 
kyrkobyggnaderna
FiSK arbetar för att den kyrkoantikvariska ersättningen som riksdagen beslöt 
i samband med kyrkans skiljande från staten ska bestå och förstärkas. Vi vill 
ha en fördjupad dialog och planering med statliga aktörer kring hur de kyrko-
byggnader som inte längre behövs för Svenska kyrkans verksamhet kan tas 
om hand och bevaras. Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår kultur 
och tradition. De har betydelse för alla människor oavsett kyrkotillhörighet.

Många människor besöker våra kyrkor, inte minst under sommartid, för 
andakt och stillhet, arkitektur, konst och kulturhistoriska inventarier. Kyr-
kobyggnaderna ses dessutom ofta också som en central del av hembygdens 
identitet. Därför måste församlingarna uppmuntras att hålla kyrkorna öppna 
i så hög utsträckning som möjligt. FiSK vill att människor ska kunna besöka 
kyrkorna utan kostnad.

Stat och kyrka måste ta ett gemensamt ansvar för att värna kyrkogårdarnas 
kulturhistoriska värden. FiSK anser att det är viktigt att åtgärder vidtas och 
resurser avsätts för att bevara denna del av vårt kulturarv.



Fria liberaler  
i Svenska kyrkan  
är ett nätverk  
bestående av liberaler 
med ett engagemang för 
Svenska kyrkan. 



Detta är vi
Fria liberaler i Svenska kyrkan är ett nätverk bestående av liberaler 
med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för 
liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i 
Svenska kyrkan. Vi vill arbeta för en öppen, tolerant kyrka för alla, på 
evangelisk–luthersk grund.

Grunden för kyrkans tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste 
förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan förvaltar också den kristna 
traditionen och för den vidare från generation till generation. På detta 
sätt vill kyrkan hjälpa människor i tolkningen av livsfrågorna.

Den demokratiska uppbyggnaden, med församlingarna som grund 
för verksamheten, ska göra det möjligt för dem som tillhör kyrkan att ta 
ansvar för gemensamma viktiga angelägenheter.

Lagen om Svenska kyrkan reglerar vissa inomkyrkliga frågor. FiSK 
anser att Svenska kyrkan ska få större möjlighet att själv besluta i 
sådana frågor.

Svenska kyrkan erbjuder en tillhörighet och en möjlighet att dela 
gemenskapen och att påverka. Svenska kyrkan är Sveriges största 
ideella organisation och den största lutherska kyrkan i världen.

www.fiskarna.net
fiskgrupp@yahoo.com


