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Riktlinjer för interreligiöst råd i Västerås

program

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

policy

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

handlingsplan

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

riktlinje

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande
i koncernen Västerås stad

Riktlinjer för interreligiöst råd i Västerås

Riktlinjer - samverkan för interreligiöst råd i Västerås
Interreligiöst råd i Västerås består av representanter för Västerås stad,
Svenska kyrkan samt statsbidragsberättigade trossamfund verksamma i Västerås.
Riktlinjer för rådets arbete är:
• Att som bas för rådets arbete ha mänskliga fri- och rättigheter så som de
formuleras i Europeiska konventionen om Mänskliga fri- och rättigheter.
• Att främja kunskapen om religion och samhälle och genom dialog minska
fördomar och förbättra möjligheterna till mera hållbara relationer i det
mångreligiösa samhället.
• Att verka för dialog och ökad förståelse mellan företrädare för olika religioner.
• Att vara en resurs för skolor, kommun, allmänhet och näringsliv med avseende
på information om religioners positiva och fredsskapande kraft och på så sätt
komplettera kommunens sociala åtaganden.
• Att främja studier av religioner och religionsdialog för att därmed öka
kunskaperna och minska fördomarna.
• Att öka kontaktytorna mellan människor med religiös tro och människor
med en sekulariserad livssyn i vår stad.
• Att vara möjlig remissinstans.
Rådet ska verka genom dialoger, workshops och seminarier. Rådet bör i de
fall det är möjligt samverka med Västerås stads verksamheter och andra civila
aktörer i Västerås.
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