
Använd din röst i kyrkovalet 17 september! 

Nu är det dags för kyrkovalet – ett viktigare val än man kan tro. Använd din röst för att 
säkra en öppen kyrka som står upp för solidaritet, jämlikhet och hållbarhet. Rösta på 
Socialdemokraterna!

Kyrkan ska vara till för alla!
Tycker du att solidaritet och kampen för allas lika värde är viktig? Då ska du göra din röst hörd 
i kyrkovalet den 17 september. För det finns de som vill spola tillbaka tiden och göra Svenska 
kyrkan till en plats där homosexuella inte hör hemma, där kvinnor inte är lika mycket värda som 
män och där öppenhet förvandlas till slutenhet. Därför är det nu mer än någonsin viktigt att 
vi som tror på ett demokratiskt och solidariskt samhälle samlar oss. Använd din röst. Rösta på 
Socialdemokraterna!

Kyrkan ska stå för schysta villkor!
Tycker du att det är viktigt med bra arbetsvillkor – för alla? Borde upphandlingar skötas på ett 
etiskt och socialt hållbart sätt? Då ska du göra din röst hörd i kyrkovalet den 17 september. 
Rösta för en kyrkopolitik som inte bara tar ansvar för över 20 000 anställda, utan också främjar 
kollektivavtal och ser till att kyrkans upphandlingar av varor och tjänster görs med hänsyn till 
klimat och miljö. Använd din röst. Rösta på Socialdemokraterna!

Att rösta är enkelt – du kan antingen förtidsrösta på orter över hela landet mellan 4-17 
september eller gå till din vallokal söndagen 17 september. Öppettider och vallokal står på 
röstkortet som kommer hem i brevlådan. Gör din röst hörd!

Frågor och mer information
Kontakta Socialdemokraterna där du bor eller gå in på hemsidan www.socialdemokraterna.se.



Om kyrkovalet
Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt i kyrkovalet. Kyrkovalet innebär direkta val 
till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

Så röstar du
Du som har rösträtt har fått ett kuvert hemskickat. Kuvertet innehåller röstkort och information om valet.
Under perioden 4-17 september kan du förtidsrösta eller så kan du rösta på själva valdagen den 17 september.

Mer information om själva valet och karta över vallokaler finns 
på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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