
Vi i Svenska Kyrkans Unga i Skara Stift vill att Svenska kyrkan i Skara stift ska arbeta för: 

• Ett klimatsmartare stift, genom att: 

o Höja ambitionsnivån och bli klimatpositiv kyrka 

o Som delmål ska Skara stift vara först att nå målet klimatneutral kyrka 2030 

o Se digitala verktyg som en tillgång för möten och sammankomster. 

o Minska elanvändning och annat energiutnyttjande 

o Omedelbart upphöra med alla flygresor som inte är absolut nödvändiga ur ett humanitärt 

perspektiv 

o Tillsammans med Svenska Kyrkans Unga arrangera en pilgrimsvandring för klimatet. 

o Införa ransonering i fråga om material och energianvändning. 

o I övrigt agera klimatsmart, äta klimatsmart och resa klimatsmart. 

• Att ungas röster blir hörda, genom att: 

o Barn och ungas röster får utrymme i stiftets barnkonsekvensanalysarbete 

o 30% av förtroendeposter inom stiftsorganisationen ska innehas av personer under 30 år. 

o Klimatfrågan tas på allvar som tidernas största ödesfråga och ges större utrymme 

o Skara stift utlyser klimatnödläge. Åtgärder vidtas därefter, med utgångspunkt i krisstrategier som 

tagits fram pga pandemin. 

• En välkomnande, solidarisk och inkluderande kyrka, genom att: 

o Vara tillgänglig för de med synliga eller icke synliga funktionsnedsättningar. 

o Uppmärksamma HBTQ- frågor för att öka medvetenhet och kunskap. 

o Göra blindskrift tillgängligt i alla kyrkans sammanhang, alternativt förinspelad information. 

o Köp in fler brandlarm för döva till Flämslätt. 

o Hissa prideflaggan vid stiftets fastigheter. 

o Erkänna ansvar för att vi som kyrka bidrar till de klimatförändringar som drabbar fattiga människor i andra delar av 
världen.” 

• Att tillgodose de rum som finns tillgängliga, genom att: 

o Se friluftsliv som ett läromedel som främjar välmående. 

o Stiftet ska strida för möjligheten att anpassa kyrkorummet till verksamheten, så att alla 

kyrkobyggnader blir fulla av liv. 

o Göra iordning lägerplatsen bakom Hasselbackarna på Flämslätt, för att möjliggöra enklare friluftsliv 

samt tältning för mindre grupper. 

o Minst 30% av stiftets skogar skyddas i större sammanhängande partier 

o En plan tas fram för hur kalhyggesbruk ska fasas ut ur Prästlönetillgångarnas skogsvårdsplaner. 

 

 


