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KYRKANS MÅL FÖR REGERINGSPROGRAMMET
Kyrkostyrelsen har liksom många andra samhälleliga instanser funderat över det
regeringsprogram som ska tas fram efter riksdagsvalet. Kyrkostyrelsens plenum
har lyft fram några mål som är viktiga ur kyrkans synvinkel. Målen baserar sig på
kyrkans socialetiska ansvar och de erfarenheter församlingarna har bland annat
via diakonin och barnverksamheten. Kyrkan vill lyfta fram målen till diskussion,
men låter det bli politikernas sak att avgöra de detaljerade åtgärderna för att nå
målen. Samtidigt fäster vi uppmärksamhet vid lagstiftnings- och reformprojekt
som är viktiga för kyrkan och vid frågan om finansieringen av kyrkans samhälleliga uppgifter.
Primära mål
Åtgärder mot fördjupad fattigdom
Kyrkan anser det vara viktigt att det finländska samhället erbjuder varje människa
tillräcklig social och ekonomisk grundtrygghet. I det kommande regeringsprogrammet bör regeringen tydligt ange riktlinjer för hur hälso- och inkomstklyftorna
ska minskas och hur man kan främja välfärden framför allt för dem som har det
allra svårast.
Stöd till familjer och föräldrar
Ett bra sätt att stödja familjerna är att styra ekonomiska resurser och utbildningsresurser till stärkande och förebyggande parrelations- och familjearbete. Särskilt
viktigt är det att beakta småbarnsföräldrar som försöker få familjens och arbetslivets utmaningar att gå ihop. Kyrkan föreslår att resurser styrs till kommuner, organisationer och församlingar för lågtröskeltjänster som stöder parrelationer och
för mera omfattande familjeträning som visat sig ge goda resultat.
Förbättring av den globala matsäkerheten
I sitt ställningstagande om matsäkerhet skriver biskoparna: ”Vi vädjar till alla politiska partier om att regeringen efter valet skulle arbeta för de fattiga ländernas
matsäkerhet. Vi föreslår att regeringen som ett första steg skulle utnämna en matpolitisk expert och att följande framtidsredogörelse skulle omfatta den globala
matpolitiken. I den skulle man definiera Finlands kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att tillgodose rätten till tillräckligt med mat.”
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Full kompensation för kyrkans lagstadgade samhällsuppgifter
Kyrkan har genom lag fått i uppdrag att sköta vissa samhällsuppgifter, bland annat begravningsväsendet. Samhället bör se till att kyrkan får full ekonomisk kompensation för dessa uppgifter, så att inte en möjligtvis minskande medlemskår blir
tvungen att finansiera tjänster som är avsedda för hela befolkningen. Vi anser att
kyrkans andel av samfundsskatten bör stå kvar på nuvarande 2,55 procent så
länge den nuvarande finansieringsmodellen tillämpas. Under regeringsperioden
bör man tillsammans med Kyrkostyrelsen utreda kostnaderna för kyrkans samhällsuppgifter och – om samfundsskatten slopas – vad som kunde vara en stabil
alternativ ersättningsmodell.
Mål för lagstiftnings- och reformprojekt
Lagstiftningen om småbarnspedagogik
Vid revidering av lagstiftningen för småbarnspedagogiken bör en vidsynt religionsfostran som beaktar det mångkulturella bevaras som ett av målen i dagvården.
Regleringen av de öppna tjänsterna inom småbarnspedagogiken bör ge föräldrarna möjlighet att själva välja, också att utnyttja församlingarnas tjänster.
Äktenskapslagstiftningen
Kyrkan stöder av historiska, kulturella och teologiska skäl att äktenskapslagen
kvarstår i sin nuvarande form. Vad gäller kyrkans egna motiveringar hänvisas till
konstitutionsutskottets betänkande som godkändes av kyrkomötet den 11 november 2010. I betänkandet ges en sammanställning av kyrkans syn på äktenskapet.
Eventuella behov av förbättringar i registrerade partnerskaps juridiska ställning
bör göras genom preciseringar i lagen om registrerade partnerskap.
Religionsundervisningens ställning vid reformer i grundskolan och gymnasiet
Vid förnyelser i grundskolor och gymnasier bör religionsundervisningen ses som
en viktig väg till medborgarfärdigheter i en global värld. I världspolitiken, den
internationella handeln och annan växelverkan ökar betydelsen av att kunna läsa
olika religioner. Det blir avigt om vi samtidigt minskar religionsundervisningen.
Modellen med undervisning i den egna religionen ger en god grund för kännedom om och respekt för den religiösa traditionen, både den egna och andras.
Mera utförliga bakgrundspromemorior för målen kan läsas på adressen
http://evl.fi/eduskuntavaalit.
Åtgärder för att främja målen
Kyrkans mål för regeringsprogrammet har nått ut i offentligheten och har presenterats i nyhetsrapporteringen i olika medier. Målen har också getts till riksdagspartiernas ledning. Församlingarna har hört sig för om evenemang där målen
kunde lyftas fram. Om sådana evenemang ordnas, är det bra att beakta följande
aspekter.
Utöver målen för regeringsprogrammet kan man också använda sig av kyrkans
värden som finns presenterade i strategin Vår kyrka. Diskussionstillfällen bör
ordnas i sådan form att man inte riskerar församlingens och dess representanters
opartiskhet. Om kandidater i riksdagsvalet bjuds in till diskussionerna ska partierna bemötas likvärdigt. Församlingens egna anställda eller förtroendevalda som
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kandiderar i riksdagsvalet bör inte bjudas in som deltagare i diskussioner eller
paneldebatter. I diskussionerna är det bättre att hålla sig till värden som styr politiken än att diskutera konkreta politiska teman.
Den 22 mars kl. 18 ordnar Kyrkostyrelsen och Helsingfors kyrkliga samfällighet
en gemensam diskussionskväll om kyrkans värderingar i domkyrkans krypta i
Helsingfors. Kvällen går under rubriken ”Kirkon arvoilta” och i diskussionen deltar riksdagspartiernas ordförande. Diskussionen kan ses via video på internet.
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