rösta för
allas lika
värde och rätt!

Rösta i kyrkovalet
senast den 19 september.

En öppen och
välkomnande folkkyrka
Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september.
Vi vill att Svenska kyrkan behandlar alla lika, oavsett kön, sexuell
läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa
och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan
tillbaka, utan gör ditt för att säkerställa att kyrkan även fortsatt
ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors
lika värde och rätt.
Gör en viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet,
rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

vi vill att Svenska kyrkan:

OM KYRKOVALET
OCH HUR DU RÖSTAR:

•

ska vara jämställd och aktivt motverka diskriminering.

•

även fortsatt ska vara en plats för alla att vigas oavsett sexuell läggning.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3
miljoner medlemmar. Den 6–19 september avgör medlemmar med
rösträtt vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha.

•

ska bli ett föredömme som arbetsgivare och ställa krav på
kollektivavtal, även för underleverantörer.

Rösträtt har alla medlemmar över 16 år. Du med rösträtt har tre val
att göra; Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.

•

tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställlningen.

Senast den 1 september kommer du med rösträtt att ha fått ditt röstkort och mer information om var du kan rösta.

•

fortsätter värna om och utvecklar sitt internationella arbete.

Förtidsröstningen börjar redan den 6 september och du kan rösta
fram till valdagen den 19 september.
Läs mer på socialdemokraterna.se/sisvenskakyrkan

VILL DU BLI MEDLEM?

Om du blir medlem så kan du tillsammans med andra påverka
för att ändra attityder i samhället för mer solidaritet och rättvisa.
Var med och skapa en folkrörelse som inga högerkrafter kan
mäta sig med. Du kan redan nu avgöra kyrkovalet och Sveriges
framtid 2022.
”Att engagera sig politiskt, det är att lägga
sin tid på att vilja förbättra för människor.”
- Stefan Löfven

Ja, jag vill bli medlem i Socialdemokraterna!
Namn .....................................................................................................................
Telefon .......................................... E-post . .........................................................
Adress ....................................................................................................................
Postnr och ort ........................................................................................................
Personnr

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem
eller fyll i talongen, lägg den i ett kuvert
och posta den till oss. Skriv denna adress
så behöver du inte frankera:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 63 Stockholm

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy.

