En kyrka
med många unga
är en f ramtidens
kyrka.”
Janne Kaisanlahti,
kyrkomötesombud

UNGAS
PÅVERKANSGRUPPER
I FÖRSAMLINGEN

Barnkonsekvensanalys
och ungas
påverkansgrupper
I kyrkoordningen
har man lagt till
påverkansgrupper
för unga som en del
av barnkonsekvensanalysen. Med påverkansgrupperna
vill man garantera
att ungas röst hörs
också i församlingen, att unga har en
möjlighet att påverka planeringen och
förverkligandet av
verksamheten, samt
möjlighet att påverka beslutsfattandet.

För att främja barnets bästa ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av beslut
analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Konsekvensanalysen utförs av
den myndighet som först behandlar ärendet. Med barn avses alla som inte fyllt 18 år.
Församlingen ska i syfte att garantera de
ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inrätta en påverkansgrupp för
unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar.
Påverkansgruppen
kan vara gemensam för flera församlingar.
Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och
genomförandet av församlingens verksamhet. De som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år
och medlemmar av församlingen.
(den nya kyrkoordningen, kapitel 10 § 4)

De unga är
kyrkans f ramtid
och kyrkans nutid.”
Katariina Ruusuhovi,
ung vuxen, Esbo

Den nya kyrkoordningen träder i kraft
samtidigt som den nya kyrkolagen som är
under beredning, men det är möjligt att
redan nu inleda verksamheten med ungas
påverkansgrupper.
Det är särskilt viktigt att värna om barns
och ungas rättigheter och välmående.
Med hjälp av påverkansgrupperna för
unga kan församlingen höra de unga och
ge dem en möjlighet att göra sin röst hörd
och delta i utvecklingen av församlingens
verksamhet.

BKA = Ett bra liv för barn och unga
och bättre beslutsfattande i ett och
samma paket.

“Det har varit ett nöje
att träffa unga som
vill vara med och
påverka i vår kyrka,
och samtala med
dem under till
exempel Nuorten
tulevaisuusseminaari
och Ungdomens
Kyrkodagar. Deras
tankar och engagemang har gjort intryck
på mig. Vi behöver
ungdomarna så att
vi tillsammans kan
bygga en kyrka för
framtiden.”
Tapio Luoma
ärkebiskop

Ungdomarna
är både dagens
och f ramtidens
församling
I de unga återspeglas den samtida kyrkans väsen
och verksamhet. Om de inte upplever sig passa
in i det de ser, fjärmar de sig. Därför är det viktigt
att lyssna till hurudan kyrka och församlingen de
unga vill engagera sig i och hurudant stöd de behöver för att växa som kristna.
Församlingens ledning bär ett viktigt ansvar i att
garantera att det inte bara är i teorin de unga har
en möjlighet att påverka, utan att de har konkreta kanaler att göra sin röst hörd. Möten mellan
beslutsfattare och unga är en möjlighet till dialog mellan lång erfarenhet och nya idéer och tillvägagångssätt.

Församlingen kan återspegla
Gud endast om vi i den reflektionen
kan se varje människa,
alla dessa stora och små mirakel,
varje Guds avbild.”
Eppu Rantala, ungdomsarbetsledare
i Malms församling

“Kunde
någon
f råga oss
också.”

“Man
måste göra
något
för miljön.”
“Jag skulle
vilja hjälpa
människor.”

“Jag skulle
vilja besöka
andra
församlingar.”
”Finns
det en
församling för
studerande.”
“Kyrkan
är öppen
för alla.”

Vuxna måste
anstränga sig,
höra och lyssna
för att förstå hur barn
och unga tänker.”
Sami O jala,
kyrkomötesombud 2008–2020

Uppmuntra
de unga
Ungdomarna vill delta och påverka i församlingen. Vår uppgift som vuxna är att möjliggöra detta. Det lönar sig att modigt närma sig de unga
och fråga dem: vad vill ni, vad önskar ni, en hurudan församling vill ni bygga. Man behöver ha ett
öppet sinne och beredskap att pröva på nya saker. Det räcker inte att vi bara lyssnar till de unga.
Vi måste samarbeta med dem och visa konkret
att det har en betydelse vad ungdomarna tycker
och tänker. Då växer deras vilja och motivation
att verka i församlingen och de upplever att församlingen också är deras. De unga får en känsla
av att det här är min församling som jag kan vara
delaktig i på riktigt.

Hur komma
igång?
Om barn
och unga
får uppleva att
de blir hörda
förebygger
det utanförskap
och hjälper
dem att
ta ansvar
i församlingen”
Katri Korolainen,
kyrkomötesombud

Verksamheten med påverkansgrupperna behöver från första början planeras tillsammans
med de unga på ett öppet och flexibelt sätt.
Hur påverkansgrupperna ser ut och fungerar i
praktiken får man komma överens om lokalt.
En förtroendevald eller anställd kan ta initiativet och starta en påverkansgrupp. Församlingen inrättar påverkansgruppen och ser till
att den har verksamhetsförutsättningar. Det är
viktigt att man skapar en regelbunden kontakt
till ledningen. Man kan till exempel ge de unga
närvaro- och yttranderätt i församlingsråd och
fullmäktige och utnämna dem till medlemmar
i olika arbetsgrupper.

De unga kan ta ställning
till och delta i beredningen och förverkligandet av bland annat
följande saker:
- göra upp verksamhetsoch budgetplan
- rekrytering av anställda
- inrättande och indragande av tjänster och
befattningar
- ordnande av läger och
evenemang
- användning och
försäljning av församlingens utrymmen
- planering och förverkligande av gudstjänster
- göra barnkonsekvensanalys
De unga kan även representera församlingen i
kyrkliga, samhälleliga och
lokala samarbetsforum.

Patrik Hagman,
kyrkomötesombud

Mer information
och stöd för verksamheten
med påverkansgrupperna:
https://evl.fi/plus/verksamhet/fostran/
ungdomsarbete/paverkansgrupper-for-unga

Finansiering ur EU-programmet Erasmus+
Europeiska kommissionen ansvarar
inte för innehållet i publikationen.
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Kyrkan
behöver
alla åldrar.”

