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Kyrkan tar en aktiv roll som möjliggörare för omställning
till fossilfrihet i sin egna verksamhet såväl som i
samhället.

I sin roll som förvaltare av de naturtillgångar, skog och
mark, som kyrkan innehar, skall fokus prioriteras på
biologisk mångfald, hållbar resurshantering och etisk
skötsel av kyrkans tillgångar.

FÖRVALTARSKAP –
MÄNNISKAN –
KULTURARV

Kyrkan tar aktivt ansvar för ett långsiktigt hållbart
skogsbruk och successivt inför hyggesfritt skogsbruk
enligt NaturKultur metoden i sina egna bestånd.
Vår kyrka ska medverka till ett fördjupat samarbete
lokalt och regionalt kring planering och prioritering 

Vår kyrka ska arbeta aktivt med utvecklandet 

Vår kyrka ska i sina ekonomiska placeringar fasa ut
eventuella fossilt innehav i fonder och övergå till
hållbara placeringar som stödjer en 100%
förnybarenergiproduktion.
Bottenviken ska vara en kärnkraftsfri zon.
De ensamkommande flyktingbarnen får amnesti.
Vår kyrka ska prioritera och utöka det diakonala
arbetet.
Samernas urfolksrätt stärks.

i syfte att svara upp mot det fossilfria samhällets
behov.

av arbetssätt och förvaltning för en effektivare
energianvändning. 

I LULEÅ STIFT VILL VI ATT:

delaktiga.

MPSK vill ha en öppen kyrka där människor oavsett kön,
etnihudfärg, ålder, social/ekonomisk bakgrund eller
personlighet ska känna sig hemma och

MPSK VILL PÅVERKA
SVENSKA KYRKAN I
HÅLLBAR/GRÖN OCH
MEDMÄNSKLIG RIKTNING!



solidaritet med världens alla människor,
 solidaritet med skapelsen,
solidaritet med kommande generationer.

Vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse som ger
trygghet för människor, natur och kommande
generationer.

VÅR POLITIK VILAR PÅ EN
SOLIDARITET SOM KAN
UTTRYCKAS TREFALDIGT:

En kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet
för att skapa ett fossilfritt långsiktigt hållbart samhälle på
lokal och regional nivå. Engagemanget i Svenska kyrkan
är levande, gränsöverskridande, skapande och lustfyllt.

VÅR VISION:

Den gröna politiken skapar medvetenhet och kunskap för
arbetet med en hållbar utveckling.

Människan är utrustad med förmåga och vilja att
reflektera över sin egen roll i skapelsen att kunna göra ett
existentiellt och etiskt ställningstagande till sig själv och
sin omgivning. 

Människor har lika värde vilket innebär ett ömsesidigt
ansvar att fördela resurser, som alla människor på jorden
behöver, på ett rättvist sätt.

Att främja alla människors möjlighet att leva ett fullödigt
liv, såväl andligt som kroppsligt. Människan har inte rätt
att utnyttja skapelsen endast för sina egna syften utan
måste inse sin roll som förvaltare, varje del av skapelsen
har sitt eget värde. 

MÄNNISKAN ÄR EN
ANDLIG VARELSE

Människan är en del av helheten men också en länk i
historien – igår, idag och imorgon. 

Under senare år har barn och ungdomar och många
andra, både i vårt land och runt om i världen engagerat
sig för klimatfrågor och miljö. 

ANSVAR FÖR KOMMANDE
GENERATIONER



Vi kan inte vänta!

Det handlar om att vi måste förändra vårt beteende och
vårt sätt att leva nu! Även om vi talar om kommande
generationer, så är det vi som lever nu, som tar
konsekvenserna och måste agera. Och det gäller inte
endast oss människor, utan hela skapelsen.

Vi måste ta vetenskapen på allvar och inse att vi är på
väg att utrota stora delar av den biologiska mångfalden,
vilket får allvarliga konsekvenser för oss idag och i
framtiden. I kyrkan talar vi om omvändelse och det är
precis det som behövs.

Kyrkan bör fungera som en mötesplats för människor, där
det personliga mötet med medmänniskan är lika viktigt
som mötet med den inre verkligheten.

Det kristna budskapet är i grunden en kärleksförklaring till
skapare, medmänniska och den värld där vi lever. Det
budskap som Jesus Kristus gav oss medför ett ansvar för
medmänniskan och skapelsen – en global solidaritet.

Vi vill verka för jämställdhet och är därmed helt emot all
form av diskriminering, t.ex. på grund av sexuell läggning
eller etnicitet. I dagens samhälle, där hårdnande
ekonomiska ramar skapar ökande klyftor, är kyrkans
sociala verksamhet av största vikt. Därför bör diakonin
lyftas fram och prioriteras. 

KYRKANS BUDSKAP OCH
VERKSAMHET

Vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse;
människan, naturen och kommande generationer. Den
andliga dimensionen är därför avgörande för att ge
perspektiv och medvetenhet. Vi menar att ett
reflekterande engagemang leder till en medvetenhet om
att global rättvisa, solidaritet, etiskt förvaltarskap och
medmänsklighet är viktigt.
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