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Förord
Kyrkorna är en del av samhället. Det gäller i alla länder i Europa. Kyrkorna 
tar därför ofta ställning i frågor som rör människors vardag. Vi tycker det är 
viktigt att kyrkorna tar ansvar. Visionen är ett samhälle, där människans 
värdighet står i centrum. Mångfald, fred och rättvisa är nyckelord för kyr
kornas handlande.

Denna skrift har tillkommit inom Sveriges Kristna Råd (SKR) som är en 
gemensam plattform för kyrkorna i Sverige. Den har skrivits i dialog med 
andra kyrkor i Europa. Vårt gemensamma ärende är att framhålla kyrkornas 
roll i samhället. 

SKR:s styrelse har beslutat att under det svenska ordförandeskapet i EU 
hösten 2009 för sin del prioritera fyra områden:

1. Klimat och miljö
2. Migration och människohandel
3. Vapenhandel
4. EU:s utvidgning, bland annat Turkiets medlemskap
 

Vi presenterar här vad kyrkorna tycker inom dessa fyra områden. Vi vill 
 betona att kyrkorna tillsammans med andra religiösa organisationer har ett 
viktigt bidrag att ge bland annat när det gäller grundläggande värderingar 
och synen på människan. 

I det ekumeniska arbetet har vi lärt oss att vi inte kan bygga relationer 
utan dialog och försoning. Vi menar att det gäller även för samhället i stort. 
Det är det allra viktigaste vi säger i denna skrift.

Sveriges Kristna Råds presidium

Karin Wiborn 
Missionsföreståndare

Tikhon Lundell
Arkimandrit

Anders Arborelius
Biskop

Anders Wejryd
Ärkebiskop
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Karin Wiborn
General Secretary,
the Baptist Union of Sweden

Foreword
Churches are part of society, and this is true all over Europe. Therefore, the churches 
often take sides on issues regarding the day-to-day life of the citizens. In our view, it is 
important for the churches to take responsibility. Our vision is a society where human 
dignity is in focus. Diversity, peace and justice are keywords.

This paper has been produced by the Christian Council of Sweden (SKR), the 
common platform for churches in Sweden. Our shared message is to emphasize the 
importance of the churches’ role in society.

The Board of the Christian Council of Sweden has agreed to give preference, on its 
part, to the following four issues during the Swedish EU presidency in the autumn of 
2009:

1. Climate Change and the Environment
2. Migration and Human Trafficking 
3. Arms Trade
4. EU Enlargement, e.g. Turkish membership

We will now introduce you to the churches’ approach to these four issues. We want to 
emphasize the fact that the churches, together with other religious organisations, have 
most valuable contributions to make for instance in matters related to basic values and 
our perception of the individual.

Our experience of ecumenical work has taught us that relations cannot come about 
without dialogue and reconciliation. This, in our view, is valid also for society in general. 
That is our main point in this paper.

The presidium of the Christian Council of Sweden

Tikhon Lundell
Archimandrite

Anders Arborelius
Bishop

Anders Wejryd
Archbishop
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What we Want

Detta vill vi 

Open the Dialogue and Bring 
about Peace
Through dialogue and recon-
ciliation, the churches want to 
contribute to lasting peace. The 
experiences of the ecumenical 
movement is an important part 
in a European peace project 
reaching beyond the present EU 
boundaries.

Work for a Society which 
Includes all Individuals
Our vision is a society where 
human dignity is in focus, where 
there is no social maladjust-
ment, no discrimination, no 
violence, oppression, intolerance 
or poverty. As churches, we 
want to place our expertise at 
the disposal in the realisation of 
such vision.

Speak for the Vulnerable
First and foremost, the chur-
ches want to emphasize and 
speak for the experiences of 

the vulnerable groups of people. 
The Christian churches’ and the 
Christian organisations’ network 
is unique, something no other 
popular movement or govern-
mental body has got, in Europe 
or worldwide.

Make our Contribution During 
the Swedish EU Presidency
The churches in Sweden want 
to contribute actively during 
the Swedish government’s 
EU presidency in the autumn 
of 2009. From the list of our 
government’s priorities, the 
churches have chosen to 
 concentrate on the following 
issues:

• Climate Change and the  
Environment

• Migration and Human 
 Trafficking

• Arms Trade
• EU Enlargement

Skapa dialog, försoning och fred Genom dia
log och försoning vill kyrkorna bidra till fred. 
Den ekumeniska rörelsens erfarenhet är nöd
vändig för ett europeiskt fredsprojekt som 
sträcker sig bortom EU:s nuvarande gränser. 

Arbeta för ett samhälle där alla inkluderas 
Vår vision är ett samhälle där människans 
värdighet står i centrum, där det inte längre 
finns utslagning, diskriminering, våld, för
tryck, intolerans och fattigdom. Som kyrka 
vill vi ställa vårt kunnande till förfogande i 
samhällsbyggandet.

Föra de utsatta gruppernas talan Kyrkorna 
vill i första hand lyfta fram och ge röst åt ut
satta gruppers erfarenheter. De kristna kyr
korna och organisationerna har ett unikt 
kontaktnät som ingen annan folkrörelse el
ler något statligt organ har, både i Europa 
och i övriga världen.

Bidra till Sveriges EU-ordförandeskap Kyr
korna i Sverige vill ge ett aktivt bidrag när 
svenska regeringen svarar för ordförande
skapet inom EU hösten 2009. Utifrån den 
svenska regeringens prioriteringar väljer 
kyrkorna att i första hand lägga tyngdpunk
ten på följande frågor:

• Klimat och miljö
• Migration och människohandel
• Vapenhandel
• EU:s utvidgning
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Visa på kyrkornas roll Kyrkorna vill upp
märksamma artikel 17 i Lissabonfördraget 
där det står att EU ”ska upprätthålla en öp
pen, tydlig och regelbunden dialog” med 
kyrkorna.

Lyfta rättviseperspektivet i klimatarbetet 
Kyrkorna arbetar praktiskt med miljöfrågor 
och livsstilsfrågor. En av utgångspunkterna 
för kyrkorna i Europa är att lyfta rättvise
aspekten och verka för att klimatåtgärderna 
integreras i strategier för fattigdomsbekämp
ning och ekonomisk och social utveckling.

Verka för att flyktingars och migranters 
rättigheter respekteras Kyrkornas arbete 
bland flyktingar och migranter sker såväl 
 lokalt som globalt. Att arbeta för en förstärkt 
asylrätt och för alla människors rätt till ett 
liv i värdighet är centralt i kyrkornas enga
gemang. 

Arbeta mot människohandel I arbetet mot 
människohandel är det hittills med små 
medel som kyrkor lyckats göra stora insatser. 
De kristna kyrkorna är idag djupt engagerade 
i arbetet mot människohandel, ett engage
mang som kommer att fortsätta så länge 
 fenomenet finns kvar.

Arbeta för nedrustning Som kyrkor i Sverige 
har vi ett särskilt ansvar att se till att Sverige 
bidrar till nedrustning. Inte bara med ord 
och genom avtal utan också konkret genom 
att vi i Sverige helt enkelt minskar vår vapen
produktion och vapenexport. 

Fokusera på mänskliga rättigheter Överlag 
råder en positiv inställning bland kyrkorna 
till att ge Turkiet medlemskap i EU.

Mänskliga rättigheter och dialog är vik
tiga frågor ur ett kristet perspektiv och gyn
nas av inkludering istället för exkludering 
av Turkiet.
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bring out the justice aspect and 
work for the integration of me-
asures to curb climate change 
with strategies for combating 
poverty and for economic and 
social growth and development.

Work for the Rights of 
 Refugees and Migrants to  
be Respected
Work among refugees and mig-
rants is carried out both locally 
and globally. Commitment to 
the work to strengthen the 
right to asylum and the right of 
all individuals to lead a digni-
fied life is fundamental to the 
churches.

Work to Eliminate Human 
Traf ficking
In their work against human 
trafficking to date, the churches 
have managed to carry out sig-
nificant work with very limited 
means. Today, the Christian 
Church is deeply committed to, 
and involved in, working against 
human trafficking, a commit-
ment that will continue as long 
as the phenomenon exists.

Work for Disarmament
As churches, we have a parti-
cular responsibility to ensure 
that Sweden contributes to 
disarmament, not only in 
theory, in words and through 
agreements, but in practice, by 

Promote the Justice Aspect of 
the Climate Issue
The churches are working prac-
tically on climate and lifestyle 
issues. One point of departure 
is for the churches in Europe to 

simply producing and exporting 
fewer weapons.

 
Focus on Human Rights
On the whole, there is a 
generally positive attitude to 
granting Turkey membership of 
the EU. Human rights and dia-
logue are important issues from 
a Christian point of view and 
would profit from the inclusion, 
not the exclusion, of Turkey in 
the EU.

Emphasize the Role of the 
Churches
The churches want to draw 
attention to Article 17 in the 
Treaty of Lisbon, where we read 
that the EU “shall maintain an 
open, transparent and regular 
dialogue” with the churches.
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The Foundation 
for Ecumenical 
Action 
We share our longing for respect, care for 
others, justice and responsibility for our 
world with many people of other faiths. The 
similarities between people far outweigh 
their differences. The churches’ task is to 
provide balance in the community and to 
join all humanity in shaping a common good. 

All Men and Women are Created Equal 
A Christian view of humanity maintains that 
all people are created equal and are of equal 
value. We actively help shape and develop 
society and the European Union on the basis 
of this fundamental premise. Freedom and 

Grunden för  
kyrkornas agerande 

Vår strävan efter respekt, omsorg om andra, 
rättvisa och ansvar för vår värld delar vi 
med många av annan trosuppfattning. Lik
heterna mellan människor är större än skill
naderna. Kyrkornas uppgift är både att vara 
en motkraft i samhället och att vandra med 
våra medmänniskor och försöka gestalta det 
gemensamma bästa. 

Människors lika värde
En kristen människosyn slår fast att alla 
människor har samma värde. Utifrån denna 
grund deltar vi aktivt i samhällsbyggandet 
och det europeiska samarbetet. Friheten och 
jämlikheten har getts oss redan med skapel
sen, men den har inte sällan förvänts till 
förtryck och orättvisor mellan kön, raser, 
samhällsgrupper och länder i världen. 

Vår vision är ett samhälle där människans 
värdighet står i centrum. Med människovär
det i centrum vill vi motverka utslagning, 
diskriminering, våld, förtryck, intolerans 
och fattigdom. Vi vill verka för en värld där 
jordens tillgångar delas av alla och skapelsen 
vårdas och förvaltas för kommande genera
tioner. Det är ett samhälle där alla har möj
lighet att förverkliga sig som människor. 
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equality were already ours with 
Creation, but these have often 
been perverted into oppres-
sion and injustice between the 
sexes, races, social groups and 
countries throughout the world. 

Our vision is a society where 
the value of the individual is the 
central focus; where there is no 
longer any exclusion, discrimi-
nation, violence, oppression, 
intolerance or poverty. A world 
where the Earth’s resources 
are shared by all and Creation 
is cared for and managed well 
for future generations. It is 
a society where we all have 
the opportunity to fulfil our 
potential as human beings. The 
common good is the goal of 
our efforts – both socially and 
politically. This is a goal that we 
share with everyone, irrespec-
tive of faith. It is only when 
justice prevails that we can live 
in true peace. 

Stewardship of the Creation
In recent decades, we have 
realised that many environ-

Det gemensamma bästa är målet för våra 
insatser, socialt och politiskt. Det målet har 
vi gemensamt med alla människor oavsett 
tro. Det är först när rättvisa råder som vi 
kan leva i verklig fred. 

Ansvaret för skapelsen
Under de senaste årtiondena har vi insett 
att många miljöproblem är globala, att föro
reningar inte känner några nationella grän
ser. Många ser med förfäran på hur jordens 
tillgångar utnyttjas och förstörs med kort
siktiga perspektiv och vinstintressen. Ut
vecklingsoptimism och tilltro till tekniska 
framsteg har hos flera ersatts av modfälld
het, rädsla och pessimism. Vår uppgift som 
kristna är att motverka maktlöshet och ska
pa hopp, men samtidigt peka på allvaret. 

Som kyrka vill vi vara en aktör i samhäl
let. Vi vill ställa våra resurser och vårt kun
nande till förfogande i samhällsbyggandet. 
Vi vill samtidigt vara en kritisk röst när det
ta behövs. Samhällsengagemanget inom 
kyrkan omfattar både hjälp till dem som är 
utsatta, genom det diakonala arbetet, och 
opinionsbildning för att skapa förändringar 
och rättvisa. 

mental problems are global, and 
that pollution knows no national 
borders. Many view with horror 
how the Earth’s resources are 
being consumed and destroyed 
based on short-term perspec-
tives and greed. Enthusiasm 
and faith in development and 
technological progress has often 
been replaced by despondency, 
fear and pessimism. Our task as 
Christians is on the one hand to 
counter such feelings of power-
lessness and to generate hope, 
while, on the other hand, our 
task is also to realise the gravity 
of the situation. 

As churches, we want to be 
actors in society. We want to 
place our means and our ex-
pertise at the disposal of social 
development. At the same time, 
we maintain a critical voice 
when this is needed. Com-
mitment to social development 
within the church has to include 
welfare work to assist those 
vulnerable and/or at risk, as 
well as lobbying for change and 
justice. 
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Kyrkornas samarbete i Europa handlar pri
märt om att lyfta fram och ge röst åt utsatta 
gruppers erfarenheter och föra fram intressen 
som har svårt att göra sig hörda. Det gemen
samma ekumeniska arbetet med EUfrågor 
är ett påverkansarbete som på engelska kallas 
advocacy. Kyrkan uppträder som advokat 
för människor, grupper och värden vars 
 talan behöver föras. 

Etik och grundvärderingar blir allt mer 
uppmärksammat i vårt samhälle, och i takt 
med det ökar även betydelsen av kyrkornas 
röst i samhället. De kristna kyrkorna och 
organisationerna har ett unikt kontaktnät 
som ingen annan folkrörelse eller något 
statligt organ har, både i Europa och inter
nationellt.

Lissabonfördraget som väntas träda i kraft 
i början av 2010, föreskriver en öppen och 
regelbunden dialog mellan EUinstitutio
nerna och kyrkorna. Det gör det naturligt 
att kyrkorna i Sverige ger ett aktivt bidrag 
när svenska regeringen svarar för ordföran
deskapet inom EU hösten 2009.

Aktuella frågor under Sveriges  
ordförandeskap
Den svenska regeringen har under sitt ord
förandeskap tagit fasta på frågor rörande 
Klimat, miljö och energi; Jobb, tillväxt och 
konkurrenskraft; Ett tryggare och öppnare 

Kyrkor i samverkan 

Ecumenical  
Cooperation 
Cooperation between churches in Europe 
is primarily about emphasizing and spea-
king for the experiences of vulnerable 
groups of people and bring up concerns 
that might otherwise not be heard. This, 
in English, is advocacy – the churches act 
as an advocate for individuals, groups of 
people, or values that need to be given a 
voice.

Ethics and basic values are attracting 
increasing levels of attention in our so-
ciety, at the same time as the importance 
of the churches’ voice in society has 
grown. The Christian churches’ and the 
Christian organisations’ network is unique, 
something no other popular movement or 
governmental body has got, in Europe or 
worldwide

The Lisbon Treaty, which is expected to 
come into force at the beginning of 2010, 
prescribes an open and regular dialogue 
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Europa; Östersjön och relationerna med 
närområdet samt EU som global aktör. Des
sa områden kommer kyrkorna särskilt att 
knyta an till genom att tillföra aspekter uti
från kristna grundvärden. I första hand 
läggs tyngdpunkten på följande frågor:

• Klimat och miljö
• Migration och människohandel
• Vapenhandel
• EU:s utvidgning

Klimat och miljö är, liksom migration 
och människohandel, områden som kyrkor
na redan arbetar med i många olika former. 
Arbetet med vapenhandel är ett resultat av 
Sveriges förra ordförandeskap 2001 och har 
förts vidare inom den så kallade Göteborgs
processen. EU:s utvidgning handlar om ett 
öppnare Europa i fråga om religionsdialog, 
försvaret av mänskliga rättigheter och i för
längningen om Turkiets medlemskap. 

Så arbetar kyrkorna inför ordförande
skapet
Det finns ett flertal funktioner för kyrkornas 
arbete inför och under ordförandeskapet. 
Ett betydelsefullt inslag gäller information 
och kunskapsförmedling. För att tillgodose 
detta ges två böcker ut till vägledning för 
den som vill veta mer om hur kyrkorna 
 arbetar med dagsaktuella frågor. Förutom 
det tryckta materialet finns en webbsida, 
www.kyrkornaocheu2009.se. Hemsidan 
kan också nås via SKR:s och Kyrkornas EU
kontors webbsidor, www.skr.org och  
www.kyrkornaseukontor.se.
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between the EU institutions and the 
churches. Therefore, the churches in 
Sweden will naturally contribute actively 
when the government assumes re-
sponsibility for the presidency of the EU 
in the autumn of 2009

 
Important Issues During Sweden’s 
Presidency
During its presidency, the Swedish 
government has taken as starting point 
issues concerning Climate change, the 
environment and energy; Jobs, growth 
and competitiveness; A more secure 
and open Europe; The Baltic Sea and 
the surrounding countries, and The EU 
as a global actor. The churches aim to 
be particularly involved in these areas, 
bringing to the table aspects founded on 
basic Christian values. Our emphasis lies 
primarily on the following issues:

• Climate and the Environment
• Migration and Human Trafficking
• Arms Trading
• EU Enlargement

Climate and the environment, like 
migration and human trafficking, are 
issues that the churches are already 

working on in many ways. Work against 
arms trading is a result of Sweden’s 
former presidency in 2001, and has been 
continued through what is called the 
Gothenburg Process. EU Enlargement is 
largely about a dialogue on religion and, 
subsequently, about Turkey’s member-
ship. 

How the Churches are Working to 
Prepare for Sweden’s Presidency
There are a number of roles for the chur-
ches both prior to and during Sweden’s 
presidency. A significant element con-
cerns communications and knowledge 
transfer. Two books have been published 
as guidance for those who would like 
to know more about how the churches 
are working with current issues. In ad-
dition to the printed matter, there is a 
website: www.kyrkornaocheu2009.se. 
This website can also be accessed via 
the websites of the Christian Council of 
Sweden and Sweden’s Ecumenical Office 
for EU Relations (www.skr.org and  
www.kyrkornaseukontor.se, respectively).
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EU, kyrkorna  
       och klimatet

Kostnaderna för att hantera klimatkrisen är 
inte orimliga. Enligt den så kallade Stern
rapporten behöver varje land årligen avsätta 
cirka en procent av sin bruttonational
produkt, för olika åtgärder såsom teknisk 
utveckling, utbildning och bredare samhälls
förändringar. Kostnaderna för att inte göra 
något kommer att bli betydligt större. 

Klimatfrågan – en etablerad fråga  
ekumeniskt
Kyrkorna arbetar praktiskt med livsstilfrågor 
och olika lösningar inom energi och trafik
områdena, bygger allianser med parter inom 
och utanför kyrkan och ställer krav på 
 nationella och internationella beslutsfattare.

En särskilt viktig uppgift för kyrkorna i 
Europa är att lyfta rättviseaspekten genom 
att verka för att klimatåtgärderna integreras 
i strategier för fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk och social utveckling. Klimat
frågan är redan en etablerad fråga i det 
 ekumeniska samarbetet och kommer sanno
likt att bli en allt viktigare fråga i den inter
religiösa dialogen. 

Klimatfrågan finns på dagordningen hos 
ett ökande antal kyrkor, samfund och för
samlingar i Europa. Kyrkorna i Storbritan

The EU, the 
Churches and 
Climate Change
The cost of managing the climate crisis is not 
unreasonable. According to the Stern report, 
each country needs to annually set aside 
approximately 1% of its GDP for a variety of 
measures such as technological development, 
education and training and broader social 
changes. The cost of doing nothing will be 
significantly higher. 

The Climate Issue – an Established  
Ecu menical Issue
The churches are working practically on 
lifestyle issues and various solutions within 
the areas of energy and traffic, building al-
liances with parties both inside and outside 
the church, and making demands of national 
and international decision-makers.

A particularly important task of the 
churches in Europe is to bring out the justice 
aspect by working for the integration of me-
asures to curb climate change with strategies 
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nien, Tyskland, Nederländerna och de 
nordiska länderna har hittills varit mest 
 aktiva, men även Vatikanen och den orto
doxa patriarken i Konstantinopel har visat 
ett tydligt engagemang i klimatfrågan.

Fyra perspektiv i klimatarbetet
År 2001 undertecknades Charta Oecumenica 
av de ortodoxa, reformatoriska och katolska 
kyrkorna i Europa. Ett kapitel i Charta  
Oecumenica handlar om kyrkornas gemen
samma ansvar att skydda och bevara skapel
sen.

European Christian Environmental Net
work (ECEN) har under de senaste åren allt 
mer kommit att fokusera på klimatfrågan, i 
synnerhet ur ett rättviseperspektiv.

De kristna kyrkornas klimatengagemang 
söker kunskap i dialog med vetenskapen, 
försöker bygga en bro mellan teori och 
handling, söker samarbete med samhälleliga 
organisationer som arbetar praktiskt, lyfter 
rättviseaspekten och inspireras av de goda 
exemplen.

De europeiska kyrkorna lyfter framför 
allt fyra perspektiv när de arbetar med kli
matfrågan:

• det etiska perspektivet – de kristnas an
svar att förvalta skapelsen, ansvars och 
framtidsorienterat

• livsstilsperspektivet – att främja en en
kel livsstil baserad på enkelhet, spar
samhet och varsamhet

• trovärdighetsperspektivet – att verka 
för att kyrkans egen verksamhet, till ex
empel energianvändning, transporter 
och inköp, är trovärdig ur klimatsyn
vinkel

for combating poverty and for 
economic and social growth and 
development. The climate issue 
is already a well-established 
issue in ecumenical cooperation 
and is very likely to become an 
increasingly important question 
in inter-religious dialogue. 

The climate issue is on the 
agenda of an increasing number 
of churches, religious com-
munities and congregations in 
Europe. The churches in the 
United Kingdom, Germany, the 
Netherlands and the Nordic 
countries have been the most 
active to date, but even the 
Vatican and the Orthodox 
patriarch in Constantinople are 
showing a clear commitment to 
the climate issue.

Four Perspectives on the 
Climate Issue
In 2001, the Charta Oecumenica 
was signed by the European 
ecumenical body for the Ort-
hodox, Reformed and Catholic 
churches in Europe. One chapter 
in the Charta Oecumenica deals 
with the joint responsibility 
to protect and preserve the 
Creation.

In recent years, the European 
Christian Environmental Net-
work (ECEN) has increasingly 
focused on the climate issue, in 
particular from a perspective of 
justice.

The commitment of the 
Christian churches to the 
climate issue seeks knowledge 
through dialogue with science, 
attempts to build bridges bet-
ween theory and practice, seeks 
cooperation with organisations 
in the community that are 
working practically on the issue, 
promotes the justice aspect. 
This commitment is inspired by 
good examples.

In their work on the climate 
issue, the European churches 
are focused primarily on the fol-
lowing four aspects:

• The ethical aspect – the 
Christians’ responsibility for 
stewardship of the Creation, 
based on taking responsibility 
and being oriented towards 
the future

• The lifestyle aspect – to 
promote a lifestyle based on 
simplicity, thrift and prudence

• The credibility aspect – to 
make the churches’ own acti-
vities, for example its energy 
consumption, transport solu-
tions and purchases, credible 
from the point of view of 
climate change

• The justice aspect – to work 
for the Earth’s resources 
being shared in a fair manner 
and for the economic and 
social needs of the poor being 
provided for.
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• rättviseperspektivet – att verka för att 
jordens resurser fördelas på ett rättvist 
sätt och att de fattigas ekonomiska och 
sociala behov tillgodoses

Kyrkornas roll i klimatarbetet handlar 
om en förändring i medvetande, livsstil och 
val. I framtiden kommer vi inte ha råd 
klimatmässigt att leva som vi gör idag. Kyr
korna vill arbeta för att: 

Lyfta klimatfrågans etiska dimension. 
Denna etik söker föra framtidens och kom
mande generationers talan. För att hantera 
klimatförändringen måste vi åstadkomma 
tekniska förändringar och beteendemässiga 
förändringar. Vi måste ro med en teknisk 
åra och en etisk åra. Den tekniska åran be
hövs för att fasa ut fossilbränslen och effek
tivisera energianvändningen. Den etiska 
åran behövs för att minska vår konsumtion 
och få oss att bli mer förnöjsamma. Vi behö
ver även rannsaka vår livsstil. Varsamhetens 
etik växer fram ur en stärkt förundran över 
allt levande och planeten jorden som sådan. 

Vara profetisk. Att vara profetisk handlar 
om att vara ”sanningssägare”, att våga tala 
om det som är fel i politiken, i näringslivet 
eller i lokalsamhället. 

Leva som vi lär. Att leva som vi lär innebär 
exempelvis att vara trovärdig i valet av livs
stil och kyrkors energi och transportlös
ningar. 

Förmedla framtidshopp och bryta miss-
tröstan. Många känner oro och rädsla inför 
klimatförändringen. Det är fel om rädslan 
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The churches’ role in this work is 
to do with a change in consci-
ousness, lifestyle and choices. In 
the future, we will not be able 
to afford to live as we do today 
from the point of view of cli-
mate and the environment.  The 
churches aim to work for: 

Promoting the ethical  
dimension of the climate 
issue. This ethical dimension 
seeks to give a voice to future 
and coming generations. In 
order to cope with climate 
change, we must bring about 
technological changes and 
changes in behaviour. We must 
row towards the future with 
one technological and one 
ethical oar. The technological 
oar is needed to phase out fossil 
fuels and to make our energy 
use more efficient. The ethical 
oar is needed to reduce our 
consumption and induce us to 
become more contented with 
what we have. We also need 
to examine our lifestyle. The 
ethics of prudence grow out of 
a profound wonderment in the 
face of every living thing and 
the planet Earth as such. 

Being prophetic. Being prop-
hetic is about being willing to 
call a spade a spade, to have 
the courage to speak out on 
that which is wrong in politics, 
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leder till passivitet, uppgivenhet och cynism. 
Kyrkan kan ge hopp och framtidstro. Att 
förstärka det som är löftesrikt och att samla 
krafter av god vilja, inte minst i lokal
samhället, för att bilda ”hoppets nätverk”  
är en uppgift för kyrkorna.

Driva på den internationella klimat-
politiken. Att stödja tillkomsten av ambitiösa 
internationella klimatöverenskommelser är 
en viktig uppgift för de kristna kyrkorna.

Alltid se klimatfrågan ur ett rättvise-
perspektiv. Den dryga miljard människor 
som bor i de rikaste länderna har i snitt en 
resursanvändning per capita som är ungefär 
32 gånger större än de 5,5 miljarder männis
kor som bor i det som brukar kallas för ut
vecklingsländer. Därmed är klimatfrågan 
intimt sammanbunden med rättvisefrågan. 

Främja ekumeniskt samarbete och inter-
religiös dialog kring klimatfrågan. Den eku
meniska dialogen har kommit en bra bit på 
vägen i klimatfrågan. I nästa steg handlar 
det om att tillskapa en interreligiös klimat
dialog mellan kristna, judar, muslimer, hin
duer, buddister och företrädare för andra re
ligioner. I det avseendet är klimatmötet 
som ägde rum i Uppsala i november 2008 
på initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd ett 
betydelsefullt inslag. Uppsala klimatmani
fest, som undertecknades av ett trettiotal 
signatärer från de stora världsreligionerna, 
utgör en maning till egna åtaganden och 
samtidigt en utmaning till världens besluts
fattare. På www.svenskakyrkan.se/inter
faithclimatesummit finns manifestet i sin 
helhet.

in commerce and industry, or in 
the local community. 

Practising what we preach. 
Practising what we preach me-
ans, for example, being credible 
in our lifestyle choices and in 
the energy and transport solu-
tions chosen by churches. 

Communicating hope for the 
future and working against 
despondency. Many people are 
worried and fearful about cli-
mate change. It is wrong if this 
fear leads to passivity, resigna-
tion and cynicism. The church 
can offer hope and faith in the 
future. Promoting that which is 
promising and then gathering 
together forces of good will – 
not least in the local community 
–  to form a network of hope is 
a task for the churches.

Applying pressure to inter-
national climate policy. Sup-
porting and encouraging serious 
international agreements on 
climate issues is an important 
task for the Christian churches.

Always seeing the climate 
 issue from the justice per-
spective. The people numbe-
ring just over 1 billion who live 
in the richest countries in the 
world consume on average per 
capita about 32 times more than 

the 5.5 billion people who live in 
what we usually call the develo-
ping countries. Thus, the climate 
issue is intimately connected 
with the justice issue. 

Promoting ecumenical co-
operation and interfaith 
dialogue on the issue of 
climate and the environment. 
Ecumenical dialogue has come 
quite a long way on the issue of 
climate and environment. The 
next stage is about initiating 
inter-religious dialogue between 
Christians, Jews, Muslims, 
Hindus, Buddhists and represen-
tatives of other religions.

Here, the Interfaith Climate 
Summit in Uppsala in November 
2008, instigated by Arch-
bishop Anders Wejryd, was an 
important event. The Uppsala 
Interfaith Climate Manifesto, 
signed by some thirty signa-
tories representing the world’s 
major religions is an appeal to 
the nations to take action, and 
a challenge to decision-makers 
across the world. 

See www.svenskakyrkan.se/
interfaithclimatesummit for the 
complete text of the manifest.

Countdown to Co2penhagen 
– Time for justice!
The new treaty on the climate 
issue, to be agreed upon at the 
UN meeting in Copenhagen in 
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December 2009, will be decisive 
for actions to be taken across 
the world for several decades 
to come. The fact that this 
meeting is taking place during 
Sweden’s EU presidency means 
that our prime minister will have 
a key role to play. The inter-
national campaign Countdown 
to Copenhagen, organised 
by a network of Christian aid 
organisations, appeals to people 
all over Europe to demand that 
politicians reach a decision on a 
fair and just climate treaty.

We want Sweden to fight for a 
treaty that: 

• keeps global warming below 
+2 degrees celcius.

• makes the EU countries 
 decrease carbon dioxide 
emissions by 40% by year 
2020

• makes the EU countries – in 
addition to their own respec-
tive commitments – pay for 
at least an equal reduction of 
CO2 emissions and contribute 
to climate adaptation in the 
developing countries

To read more, visit  
www.svenskakyrkan.se/agera 

Countdown to Co2penhagen – Hög tid 
för klimaträttvisa!
Det nya internationella klimatavtal som ska 
förhandlas fram vid FN:s möte i Köpen
hamn i december 2009 kommer att styra 
världens klimatinsatser för årtionden fram
åt. Sveriges statsminister har en nyckelroll 
eftersom Sverige är ordförandeland. Den in
ternationella kampanjen Countdown to 
Copenhagen som drivs av ett nätverk krist
na biståndsorganisationer mobiliserar män
niskor runt om i Europa för att påverka po
litiker att komma fram till ett rättvist kli
matavtal. 

 
Vi vill att Sverige ska kämpa för ett avtal 
som: 

• håller den globala uppvärmningen un
der +2ºC

• gör att EU minskar de egna utsläppen 
av växthusgaser med 40 % till 2020.

• gör att EU – utöver sina egna åtagan
den – betalar för minst lika stora  
utsläppsminskningar och bidrar till  
klimatanpassning i utvecklingsländer.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/agera 
och www.countdowntocopenhagen.org 

and  
www.countdowntocopenhagen.org



Kyrkorna och  
migrationsfrågorna 
Flyktingen och främlingen har en central 
plats i kristen tro. Kyrkorna i Sverige – lik
som runt om i världen – är sedan länge en
gagerade i flykting och migrationsfrågor på 
olika sätt. 

Inför det svenska ordförandeskapet i EU 
vill kyrkorna i Sverige finnas med och på
verka de viktiga beslut kring en framtida 
migrationspolitik som finns på dagordning
en och detta gör vi i samklang med ställ
ningstaganden från våra europeiska samar
betsorgan. Fem punkter har utkristalliserat 
sig som är särskilt viktiga inför det svenska 
ordförandeskapet i EU hösten 2009.

1. EU måste basera sin asylpolitik på 
mänskliga rättigheter 
Ett gemensamt europeiskt asylsystem måste 
baseras på en absolut respekt för rätten att 
söka asyl i enlighet med artikel 14 i den all
männa deklarationen om de mänskliga rät
tigheterna från 1948. Det bör också vara i 
enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, liksom 
i full överensstämmelse med 1951 års Ge
nèvekonvention och den Europeiska kon
ventionen om de mänskliga rättigheterna. 
Det är också absolut centralt att ta hänsyn 

The Churches 
and Migration 
Issues

 
Refugees and aliens are at the very centre 
of the Christian tradition. The churches in 
Sweden – and around the world – have long 
been engaged in all kinds of refugee and 
migration issues.

At the prospect of Sweden’s EU presi-
dency in the autumn of 2009, the churches 
in Sweden want to contribute and have an 
influence on the important decisions con-
cerning future migration policies that are on 
the agenda, and this we do in unison with 
our European counterparts. Five points are 
of particular importance.

1. The EU asylum policy must be based 
on human rights
A joint European asylum system must be 
based on the absolute respect for the 
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till andra mänskliga rättighetskonventioner 
i utformandet av ett gemensamt europeiskt 
asylsystem. Framförallt barnkonventionen, 
konventionen för elimineringen av alla for
mer av diskriminering av kvinnor och kon
ventionen mot rasdiskriminering. 

2. Lagligt tillträde till EU:s territorium för 
att söka asyl måste upprättas 
För människor i behov av skydd är tillträde 
till europeiskt territorium ett väldigt kost
samt och riskfyllt projekt. Allt för många 
förlorar sitt liv på vägen. Tillträde till skydd 
bör vara en central fråga för ett gemensamt 
europeiskt asylsystem. Medan de senaste 
siffrorna från FN:s högkommissarie för 
flyktingar (UNHCR) visar en uppåtgående 
trend i antalet asylansökningar globalt, har 
antalet asylansökningar i Europa sjunkit 
under de senaste decennierna. Bland annat 
på grund av straffåtgärder, gränskontroll 
som utlagts på flygbolag och grannländer 
till EU och restriktiv visumpolitik. 

3. En reformering av Dublinförordningen 
är nödvändig
Den nuvarande Dublinförordningen inne
bär att människor måste söka asyl i det för
sta EUland de tar sig till. Det innebär en 
orimlig börda på EU:s gränsstater och onö
digt lidande och onödiga kostnader i att 
skicka människor som söker asyl mellan 
EU:s medlemsstater. Reformeringen av Du
blinsystemet är därför viktigt. Det finns 
andra och bättre modeller för att avgöra vil
ket land som har ansvaret för att utreda en 
asylansökan – till exempel den mindre kom
plicerade modellen att en asylansökan ut
reds där den först registreras. 

right to seek asylum in accor-
dance with article 14 of the 1948 
universal declaration of human 
rights. It should also be in ac-
cordance with the EU statute 
on basic rights, the 1951 Geneva 
convention and the European 
convention on human rights. 
Furthermore, when formulating 
a joint European asylum policy 
it is absolutely vital to respect 
other human rights conventions, 
above all the convention on the 
rights of the child, the conven-
tion on the elimination of all 
sorts of discrimination against 
women, and the convention 
against racial discrimination.

2. Lawful access to EU  
territory safeguarding the 
possibility of seeking asylum 
must be granted
For people in need of protec-
tion, access to European ter-
ritory is a costly and hazardous 
affair. Far too many lives are lost 
on the way. Access to protec-
tion should be a central point 
in a common European asylum 
system. While the latest figures 
from the UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) show an 
up-going trend in the number of 
applications for asylum globally, 
the number of applications in 
Europe has gone down over 
the last decades. This, among 
other things, is due to measures 

of punishment, border controls 
imposed on aviation companies 
and EU neighbouring countries, 
and restrictive visa policy.

3. A reformed Dublin conven
tion is needed
The present Dublin convention 
means that people must seek 
asylum in the EU country where 
they first arrive. This causes 
an unreasonable burden on EU 
neighbouring countries, unne-
cessary suffering, and unneces-
sary cost, dispatching asylum 
seekers between different 
member states of the EU. Thus, 
reforming the Dublin system is 
important. There are other and 
better models to establish which 
country should be responsible 
for investigating an application 
for asylum – for instance, the 
application is processed where 
it was first registered, which is 
much simpler.

4. Better chance of protec
tion through resettlement in 
EU is needed
Among the EU countries, 
virtually only the Nordic 
countries and Great Britain 
have a tradition of resettlement 
programme. This means that 
quota refugees are accepted, in 
cooperation with the UN High 
Commissioner for Refugees. It 
is desirable and very important 
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4. Ökade möjligheter för skydd genom 
vidarebosättning till EU är nödvändigt 
Inom EU är det nästan bara de nordiska 
länderna och Storbritannien som har tradi
tion av så kallad vidarebosättningsprogram. 
Det innebär att man i samarbete med FN:s 
flyktingkommissarie tar emot kvotflykting
ar. Att fler EUländer ska engagera sig i vi
darebosättningsprogram och ett eventuellt 
upprättande av ett europeiskt vidarebosätt
ningsprogram är väldigt viktigt och önsk
värt. Vidarebosättning är på inget sätt en 
ersättning för asylsystemet utan ett komple
ment till det. 

5. Fler lagliga vägar in i EU för att arbeta 
måste upprättas
Kyrkorna vill att Sverige ratificerar FN:s 
konvention för migrantarbetare och deras 
familjer och att det upprättas fler möjlighe
ter att resa in i Sverige och EU för att arbe
ta. Det är ett viktigt steg på vägen mot en 
värld där migranters rättigheter inte åsido
sätts. Det är också viktigt att EU framställer 
riktlinjer for etisk rekrytering av personer 
som arbetar i framförallt sjukvårdssektorn i 
fattiga länder. EU bör även stödja policyut
veckling vad gäller migrationsfrågor i ur
sprungsländerna. 

För att tydligare formulera kyrkornas ut
gångspunkter och ställningstaganden i mig
rationsfrågor antog Sveriges Kristna Råd 
2007 dokumentet ”Detta vill vi! Kyrkorna 
och migrationsfrågorna”. Ställningstagan
den i dokumentet motiveras utifrån både 
mänskliga rättigheter och kristen tro och 
har hög relevans för den europeiska debat
ten. Ladda ner dokumentet från  
www.skr.org/dettavillvi.

that more EU countries adopt 
a resettlement programme 
and, possibly, that a European 
resettlement programme is 
established. The resettlement 
programme does in no way 
replace the asylum system, it is 
a complement to the system. 

5. More lawful ways to 
enter into and to work in EU 
countries are needed
The churches want Sweden to 
ratify the UN convention on 
the protection of the rights of 
all migrant worker and mem-
bers of their families, and also 
that more ways are established 
to enter into Sweden and EU 
countries in order to work. 
This would be an important 
step towards a reality where 
the rights of migrants are 
respected. It is also important 
that the EU lay down guideli-
nes for ethical recruitment of, 
above all, health carers in poor 
countries. Furthermore, the EU 
should support the process of 
policy development regarding 
migration issues in the countries 
of origin. 

In order to express more 
clearly the churches’ standpoints 
in migration issues, the Christian 
Council of Sweden agreed on a 
document in 2007, “This is what 
we want! The churches and the 
migration issues”. The stand-

points stated in the document 
are based both on the respect 
of human rights and on Chris-
tian faith and indeed pertinent 
to the European debate. See 
www.skr.org/dettavillvi for the 
document.
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Frågan om människohandel har vuxit till 
oanade proportioner. Från att ha varit en 
verksamhet inriktad på sexuell exploatering 
i samband med kriget i Balkan, är den idag 
spridd över hela Europa och få delar av värl
den är befriad från den. 

Men människohandel omfattar mer än 
sexuell exploatering. En annan typ av män
niskohandel är arbetskraftsexploatering. Det 
innebär att någon tvingas arbeta för ingen 
eller extremt låg lön, ofta i farliga arbeten 
och inte sällan inlåsta. Den tredje formen är 
kriminell exploatering som kan ta sig olika 
uttryck. En fjärde form av människohandel 
är handel med organ. Gemensamt för all typ 
av handel med människor är att utsatta in
divider har hamnat i klorna på en organise
rad brottslighet.

Regeringens handlingsplan som  
utgångspunkt
I juli 2008 kom Regeringens handlingsplan 
mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Med utgångspunkt från 
denna ställer vi oss frågan: Vilka bidrag kan 
kyrkorna i Sverige ge till detta arbete? 

1. Den svenska sexköpslagen
Den svenska sexköpslagen har starkt stöd av 
allmänheten i Sverige, men den är också 
ifrågasatt, speciellt på ett europeiskt plan. 
Kyrkorna kan här bidra till att sprida relevant 
information om den svenska sexköpslagen 
till sina samarbetspartners i övriga Europa. 

Human  
Trafficking
The problem of human trafficking has as-
sumed alarming proportions. From having 
been focused on sexual exploitation in 
conjunction with the war in the Balkans, 
human trafficking today is spread across all 
of Europe and few parts of the world are 
free from it. 

But human trafficking is about more 
than sexual exploitation. Another type of 
human trafficking is labour exploitation. 
This means that people are forced to work 
for nothing or an extremely low wage, 
often doing dangerous work and not un-
commonly being locked up and/or deprived 
of their freedom. A third type is criminal 
exploitation, which comes in a variety of 
forms. The fourth type of human traffick-
ing is the human organ trade. Common to 
all types of human trafficking is that vulne-
rable individuals end up in the clutches of 
organised crime.

The Swedish government’s action plan 
as our starting point
In July 2008, the Swedish government pu-
blished its action plan against prostitution 

Människohandel
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2. Individuellt stöd
I Malmö, Göteborg och Stockholm finns 
ekumeniska nätverk som erbjuder stöd för 
individer som involverats i människohan
del. I kyrkorna finns många människor med 
kulturkompetens och breda kontaktnät som 
skulle kunna användas för att etablera för
troendefulla relationer.

3. Efterfrågan 
En av orsakerna till människohandeln är att 
det finns en efterfrågan, framför allt att män 
köper sexuella tjänster. Ojämlikhet är en 
förutsättning för exploatering av männis
kor. Här gör kyrkorna en värdefull insats i 
det preventiva arbetet mot människohan
del. Erfarenheten visar att förekomsten av 
människohandel minskar i samhällen där 
kvinnor blir mer välutbildade. Genom kyr
kornas internationella nätverk kan frågan 
också få en plattform i många länder inom 
och runt om EU. 

4. Förebyggande arbete och återvändar-
projekt i ursprungsländer
En annan orsak till människohandeln är fat
tigdomen i ursprungslandet, och det pågår 
idag en rad långsiktiga projekt som syftar 
till att skapa förutsättningar att kunna för
sörja sig i det egna landet.

5. Opinion och attityder
I arbetet mot människohandel finns behov 
av att arbeta med människors attityder. I 
kyrkorna finns kompetens att arbeta med 
familjer, barn och ungdomar, då det är av 
särskild vikt att forma attityder i unga år. För 
att åstadkomma förändring är det nödvän
digt att ständigt utbilda nya generationer i 

and human trafficking for sexual 
purposes. Based on this action 
plan, we have asked ourselves: 
What can we, the churches in 
Sweden, contribute here?

1. The Swedish law prohibiting 
the purchase of sexual servi-
ces (Lag (1998:408) om förbud 
mot köp av sexuella tjänster)
This law has strong support 
among the general public in 
Sweden, but it has also been 
called into question, particularly 
in the European sphere.  Here, 
the churches can contribute by 
spreading relevant information 
about this Swedish law to its 
ecumenical partners in the rest 
of Europe. 

2. Individual support
In Malmoe, Gothenburg and 
Stockholm, there are ecumenical 
networks that offer support to 
individuals who have been the 
victims of human trafficking. In 
the churches, there are often 
people from other countries 
with cultural competence and a 
network of useful contacts who 
could be utilised to establish 
trusting relationships. 

3. Demand 
One of the reasons for the 
existence of human traffick-
ing is that there is a demand, 
particularly among men who 

purchase sexual services. 
Inequality is a pre-requisite 
for the exploitation of human 
beings. Here, the churches 
make a valuable contribution 
in prevention work. Experience 
shows that instances of human 
trafficking are fewer in societies 
where women are better edu-
cated. Through the churches’ 
international networks, this is-
sue has got to gain a platform in 
many countries both within and 
around the EU.  

4. Prevention and repatria-
tion projects in victims’ home 
countries
Another reason for the exis-
tence of human trafficking is 
poverty in the victim’s home 
country. Today there are a 
number of long-term projects 
aimed at creating the condi-
tions for people to be able to 
support themselves in their own 
countries.

5. Public opinion and attitudes
In working against human traf-
ficking there is also a need to 
address people’s attitudes. In 
the churches, we have the com-
petence to work with families, 
children and young people, as 
it is of particular importance 
to form attitudes while people 
are young. To achieve change, 
it is essential to continuously 



Ta ansvar i Europa – för mångfald, rättvisa och fred 29

vilka förhållanden, förutsättningar och atti
tyder som möjliggör handel med människor. 

Några exempel
Flera kyrkor och samfund har varit involve
rade i det så kallade EQUALprojektet för 
ett gemensamt arbete mot handel med 
människor. I projektet ingick myndigheter, 
kyrkliga organisationer, ideella organisatio
ner och kulturinstitutioner. 

Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsar
mén och Katolska kyrkan genom Caritas
nätverket arbetar idag aktivt mot trafficking. 
Caritasnätverket är även huvudman för 
COATNET (Christian Organisations 
Against Trafficking in Human Beings), där 
bland andra Sisters Against Trafficking finns. 
Europeiska kyrkokonferensen (CEC), arbe
tar internationellt mot människohandel. 

Inför framtiden
De kristna kyrkorna är idag djupt engagerad 
i arbetet mot människohandel, ett engage
mang som kommer att fortsätta så länge fe
nomenet finns kvar. Ett förslag till regering
en är därför att ställa resurser till förfogande 
för att de svenska kyrkorna skall kunna 
samverka med varandra och övriga berörda 
parter. I arbetet mot människohandel är det 
hittills med små medel som kyrkor lyckats 
göra stora insatser. Ett ökat stöd från reger
ing och EU, som kan sökas under enklare 
former, är en nödvändighet för en vidare 
expansion. Det är viktigt att det inte skapas 
separata nätverk och strukturer som saknar 
relationer och samordning, då ett sådant 
dubbelarbete skulle innebära slöseri med re
surser. 

educate new generations about 
the conditions, circumstances 
and attitudes that make human 
trafficking possible. 

Some Examples
Many churches and religi-
ous communities have been 
involved in the EQUAL project 
– a joint project against human 
trafficking. This project included 
government authorities, church 
organisations, not-for-profit 
organisations, and cultural 
institutions. 

The Baptist Union of Swe-
den, the Salvation Army and 
the Swedish Catholic Church 
through the Caritas network are 
working actively against human 
trafficking today. The Caritas 
network is also the parent body 
for Christian Organisations 
Against Trafficking in Human 
Beings (COATNET), which inclu-
des Sisters Against Trafficking. 
The Conference of European 
Churches (CEC) is also working 
internationally against human 
trafficking.  

Looking Towards the Future
Today, the Christian Churches 
are deeply committed to, and 
involved in, working against hu-
man trafficking – a commitment 
that will continue as long as the 
phenomenon exists. A proposal 
to the Swedish government is 

therefore that it should place 
resources at the disposal of the 
Swedish churches so that they 
are able to work together and 
with other affected parties on 
this issue. To date, the chur-
ches have managed to carry 
out significant work with very 
limited means. However, in 
order to further expand on this 
work, more support from the 
Swedish government and the 
EU is needed, and application 
procedures should be made 
simpler. It is important to avoid 
the creation of several separate 
networks and structures re-
sulting in duplication of efforts 
that mean a waste of resources. 
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Kyrkorna och  
vapenhandeln 
Troligtvis är Sverige det land i världen där 
kyrkorna är mest engagerade i vapenhan
delsfrågan. Det är på många sätt logiskt, då 
Sverige återfinns bland de tio största vapen
exportörerna i världen. 

Det ekumeniska arbetet för fred och rätt
visa har djupa rötter, även om det konkreta 
och målinriktade arbetet mot vapenexpor
ten fått mycket mer uppmärksamhet på se
nare tid. I arbetet för global nedrustning är 
det dock viktigt att inse att det inte räcker 
med att vi granskar den svenska vapenex
porten utan att vi också måste agera inter
nationellt. 

I början av 1990talet, i samband med 
det kalla krigets slut, minskade den globala 
vapenhandeln. Denna positiva utveckling 
bröts i mitten av 1990talet och det svenska 
ekumeniska engagemanget mot vapenpro
duktion och vapenexport tog förnyad fart. 
Sveriges Kristna Råd och Kristna Fredsrö
relsen engagerade sig till exempel i arbetet 
för en uppförandekod för EUländernas va
penexport. Dessa och andra ansträngningar 
ledde så småningom till det ekumeniska en
gagemanget som kom att kallas Göteborgs
processen.

Ecumenical 
Cooperation on 
the Arms Trade 
Sweden is probably the country, world-
wide, where the churches are the most 
strongly engaged with the issue of arms 
trading. This is logical in many respects, 
since Sweden is among the ten major ex-
porters of weapons in the world. 

Ecumenical work for peace and justice 
has a long-standing history, even if the 
actual goal-oriented work against weapons 
exports has received much more attention 
in recent times. When working with global 
disarmament, it is important to realise 
that it is not enough to protest against 
Sweden’s weapons exports: we must also 
act on the international stage. 

In the early 1990s, in conjunction with 
the end of the Cold War, global arms trade 
did diminish. This positive trend was broken 
in the mid 1990s, and ecumenical work in 
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Ekumenisk samverkan och Göteborgs
processen
De svenska kyrkorna har valt att huvudsak
ligen kanalisera sitt arbete på detta område 
genom Sveriges Kristna Råd, såväl på natio
nell nivå som i det internationella arbetet. 
Sedan det förra EUordförandeskapet har 
Göteborgsprocessen blivit det samlande 
sammanhanget för detta ökande engage
mang. 

Syftet är att i en konstruktiv anda vidare
utveckla analysen av den skada som expor
ten förorsakar och i form av långsiktigt in
riktad dialog verka för nedrustning. Dessa 
dialogsträvanden innefattar inte bara poli
tiska beslutsfattare utan även industrin och 
de som köper och använder vapen, det vill 
säga i första hand försvarsmakterna i värl
den. Som kyrkor i Sverige har vi ett särskilt 
ansvar att se till att Sverige bidrar till ned
rustning, inte bara med ord och genom av
tal utan också konkret genom att vi helt en
kelt ser till att vi förser världen med färre 
vapen. Samtidigt vill vi undvika en förenk
lad retorik och istället erkänna att det finns 
många svåra frågor som kräver djupare ana
lys. Vem ska tillverka de vapen som det trots 
allt kan finnas behov av? Under vilka om
ständigheter kan vapenhandel rättfärdigas?

Etiska och utvecklingspolitiska regelverk 
inom EU
I en rapport som togs fram inom Göteborgs
processen för några år sedan i samband med 
en utvärdering av den europeiska uppförande
koden användes tre nyckelbegrepp, accounta-
bility, coherency och sustainability (möjlighet att 
utkräva ansvar; samstämmighet; hållbarhet). 
Dessa tre begrepp har varit användbara i 

Sweden against weapons ma-
nufacture and weapons exports 
gathered new momentum. For 
instance, the Christian Council 
of Sweden and the Swedish Fel-
lowship of Reconciliation were 
involved in establishing an EU 
Code of Conduct for the export 
of weapons. These and other 
efforts gradually led to the 
ecumenical work that is today 
referred to as the Gothenburg 
Process.

Ecumenical cooperation and 
the Gothenburg Process
Sweden’s churches have chosen 
to primarily channel their ef-
forts in this area through the 
Christian Council of Sweden, at 
both national and international 
level. Since Sweden’s previous 
EU presidency, the Gothenburg 
Process has become the forum 
for this increased commitment. 

Its purpose is to develop 
a constructive analysis of the 
damage and injury that weapons 
exports cause, and to work 
for disarmament through the 
means of focused dialogue over 
a long-term perspective. This 
dialogue aims to include political 
decision-makers as well as the 
industry itself and those who 
purchase and use weapons, that 
is, primarily national defence 
forces around the globe. As 
churches in Sweden, we have 

a particular responsibility to 
ensure that Sweden contributes 
to disarmament – not just in 
words and through agreements 
but also through concrete 
action by simply supplying the 
world with fewer weapons. 
At the same time we wish to 
avoid a simplified rhetoric and 
instead admit that there are a 
number of difficult questions 
that require deeper analysis. 
Who should manufacture the 
weapons that, after all, there 
might be a need for? Under 
what circumstances can trade 
in weapons be justified? What 
type of technology does this 
require, and how should this 
technology be developed?

EU Ethics and Development 
Policy Regulations
In a report produced by the 
Gothenburg Process some 
years ago in conjunction with an 
evaluation of the Code of Con-
duct, the following three key 
concepts were used: accounta-
bility, coherency and sustainabi-
lity. These three concepts have 
been useful in the analysis of 
arguments related to ethics and 
development policy from the 
Christian ethics point of view. 

Sweden has done well wor-
king for increased transparency 
within the area of arms trade 
and this is closely connected 
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analysen kring etiska och utvecklingspoli
tiska resonemang ur ett kristetetiskt per
spektiv. 

Sverige har gjort ett bra arbete för ökad 
transparens inom vapenhandelsområdet och 
detta hänger nära samman med frågan om 
accountability. Men det räcker inte. Trots 
transparens undermineras trovärdigheten om 
ansvaret är otydligt. Denna fråga har disku
terats mycket i samband med att Sverige an
tagit en politik för global utveckling (PGU). 

Sverige bör:
• utifrån en svensk tradition av transpa

rens och öppenhet förmå EUländerna 
att förbättra den nationella rapporte
ringen om handel med vapen och krigs
materiel,

• vara ett föregångsland för handelsregle
ring av krigsmateriel och arbeta för att 
EU:s regelverk blir mer restriktivt och 
att det innehåller tydligare skrivningar 
för när exportansökningar ska avslås,

• driva arbetet för att vidareutveckla EU:s 
regelverk så att det anpassas till globali
seringen av vapenhandeln och den 
ökande tendensen att förlägga produk
tion utanför EU samt att handla med 
komponenter och delar till vapensystem,

• verka för att EU inte godkänner krigs
materielexport som kan undergräva 
länders hållbara utveckling och fattig
domsbekämpning, med hänvisning till 
kriterium åtta i regelverket,

• tillsammans med EU kräva att det glo
bala regelverk för vapenhandeln (Arms 
Trade Treaty), som tas fram inom FN, 
blir både restriktivt och juridiskt bin
dande.

with the issue of accountability. 
But it is not enough. Despite 
transparency, credibility is 
undermined if it is unclear who 
is responsible. This question has 
been widely discussed when 
Sweden endorsed a policy for 
global development (PGD).

Sweden should:
• prevail upon the EU countries, 

considering Sweden’s tradi-
tional transparency and open-
ness, to reform the reporting 
system on trade in weapons 
and war equipment,

• set a good example regarding 
the regulation of trade in war 
equipment and work for the 
EU to adopt a more restrictive 
set of rules, elucidating when 
requests for export should be 
turned down,

• push for further elaborating 
the EU set of rules, conside-
ring the globalisation of arms 
trade and the obvious trend 
to locate the production of 
weapons outside the EU and 
to trade in components and 
parts of weapon systems,

• work for the EU  to reject 
the export of war equip-
ment in cases when it risks 
to undermine the sustainable 
development of a country 
and its fight against poverty, 
with reference to criterion 
eight in the set of rules,

• request, in cooperation with 
the EU, that the global set of 
rules for arms trade (Arms 
Trade Treaty), now being 
drafted at the UN, be restric-
tive as well as legally binding.
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Vad som började som ett ekonomiskt sam
arbete mellan sex länder har blivit ett inten
sivt och brett samarbete mellan 27 stater. I 
enlighet med EU:s lagstiftning, kan alla eu
ropeiska länder ansöka om medlemskap om 
landet i fråga respekterar frihet, demokrati, 
mänskliga rättigheter och har ett fungeran
de rättsväsende. För att bli accepterat som 
medlem behöver landet fullfölja det så kal
lade Copenhagen Criteria. Det betyder att 
ett land har en stabil politik som garanterar 
demokrati. Landet behöver vidare ha en 
fungerande marknadsekonomi och kapaci
tet att fullfölja medlemskapet. Dessutom 
behöver det kunna implementera hela den 
europeiska lagstiftningen, vilken innefattar 
ett cirka 90 000 sidor långt dokument. 

Under 2009 är Kroatien, Makedonien 
och Turkiet kandidatländer. Kroatien och 
Turkiet har förhandlat om medlemskap se
dan 3 oktober 2005. Makedonien har ännu 
inte fått något datum för förhandlingsstart. 
Kyrkor i Europa har genom historien stöttat 
den europeiska integrationen och EU:s ut
vidgning.

EUutvidgningen

EU Enlargement
What began as the economic cooperation 
between six countries has become an intense 
and broad cooperation between 27 countries. 
According to EU law, any European country 
may apply for membership, provided freedom, 
democracy, human rights, and the rule of law 
are respected by the country in question. In or-
der to be accepted as a member, it has to fulfil 
the Copenhagen Criteria, which means that it 
has to have stable political institutions which 
guarantee democracy. Furthermore, it must 
have a functioning market economy, the capa-
city to take on the obligations of membership, 
and implement the entire body of European 
legislation consisting of some 90 000 pages of 
documents.

In 2009, Croatia, Macedonia and Turkey are 
candidates for entry into the EU. Croatia and 
Turkey have been negotiating for membership 
since 3 October 2005. Macedonia has still not 
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been given any date for the 
start of negotiations. Churches 
in Europe have, traditionally, 
supported European integration 
and EU enlargement.

Turkish Membership 
Turkey applied for membership 
of the EEC already in 1959. It has 
still not been granted mem-
bership of the EU, and in public 
debate on the issue, economic, 
democratic and cultural/religi-
ous arguments are put forward 
by both opponents and propo-
nents of Turkey’s membership.

Among the opponents, the 
economic arguments put for-
ward are that it would destroy 
the EU’s economy to embrace 
such a heavily populated and 
poor country as a member. 
The democratic arguments put 
forward centre around the very 
limited freedom of expres-
sion of dissenting views that 
has periodically prevailed in 
Turkey. The cultural and religious 
arguments are based on there 
being a rather distinct European 
identity in the EU that would 
disintegrate if a Muslim and 
culturally Oriental country were 
let into the EU.

The proponents of Turkey’s 
membership, on the other 
hand, argue that the EU has a 
lot to gain from its member-
ship, even economically, since 

the country both offers a big 
market for the products of the 
EU countries and has a relati-
vely young population that can 
balance out Western Europe’s 
coming labour shortage. While 
the proponents of Turkey’s 
membership do not deny that 
democracy in the country still 
leaves a lot to be desired, they 
point out that the strengthening 
of democracy that we have 
seen of late can primarily be 
attributed to the pressure that 
the EU has put and is putting 
to bear prior to and during the 
membership negotiations. With 
regard to culture and religion, 
the proponents of a Turkish 
EU membership point out that 
the EU is not a Christian club 
and that it would have a very 
positive symbolic value if full 
membership were given to a 
country in which the majority of 
the population are Muslims.

The Ecumenical View
There are divergent views on 
Turkish membership among the 
Swedish churches. Neither the 
Christian Council of Sweden nor 
individual churches in Sweden 
have taken a stand on the issue. 
On the whole, however, there is 
a positive attitude to granting 
Turkey membership of the EU. 
One reason is that human rights 
and dialogue are important 

Ett turkiskt medlemskap
Turkiet ansökte om medlemskap i EEC re
dan 1959. Fortfarande har de inte fått med
lemskap, och i det offentliga samtalet fram
förs ekonomiska, demokratiska och kultu
rella/religiösa argument av både motstån
dare och förespråkare.

För motståndarna handlar de ekonomis
ka argumenten om att det skulle knäcka 
EU:s ekonomi att få ett så folkrikt och fat
tigt land som medlem. De demokratiska ar
gumenten tar fasta på den periodvis mycket 
begränsade friheten för oliktänkande i Tur
kiet. De kulturella/religiösa argumenten ut
går från att det finns en någorlunda klar eu
ropeisk identitet som skulle drabbas av upp
lösning om ett muslimskt och orientaliskt 
land släpptes in i unionen.

Förespråkarna menar i stället att EU har 
mycket att vinna på Turkiets medlemskap, 
även ekonomiskt, eftersom landet både er
bjuder en stor marknad för EUländernas 
produkter och har en ung befolkning som 
kan balansera Västeuropas kommande ar
betskraftsbrist. Inte heller förespråkarna 
förnekar att demokratin i Turkiet fortfaran
de uppvisar betydande brister, men pekar 
på att den förstärkning av demokratin som 
skett under senare tid till stor del kan till
skrivas de påtryckningar som EU gjort och 
gör inför och under medlemskapsförhand
lingarna. När det gäller kultur och religion 
framför de som är för ett turkiskt EUmed
lemskap att EU inte är en kristen klubb och 
att det skulle ha ett positivt symbolvärde 
om EU gav fullt medlemskap åt ett land 
med muslimsk befolkningsmajoritet.
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Kyrkornas åsikt
Åsikterna kring ett turkiskt medlemskap i 
EU skiljer sig till viss del mellan kyrkorna i 
Sverige. Varken Sveriges Kristna Råd eller 
enskilda kyrkor har tagit ställning i frågan. 
Överlag råder dock en positiv inställning till 
att ge Turkiet medlemskap i EU. Det moti
veras bland annat utifrån att mänskliga rät
tigheter och dialog är viktiga frågor ur ett 
kristet perspektiv och värnas bäst om Tur
kiet är med i EU. Det finns till exempel 
tecken på att situationen för den kristna mi
noriteten i Turkiet blivit bättre under sena
re år, vilket kan kopplas samman med med
lemskapsprocessen. Om förhandlingarna 
med Turkiet skulle avbrytas finns det en 
risk för att utvecklingen går tillbaka medan 
ett fullvärdigt medlemskap öppnar för ännu 
tydligare krav på Turkiet från omvärlden. 
Det kan också finnas säkerhetspolitiska vin
ster med att Turkiet är med i EU.

Frågan kring ett turkiskt medlemskap 
handlar inte om religiösa skillnader. För 
kyrkorna är EU en plattform för olika na
tionaliteter och religioner att mötas. Ett 
turkiskt medlemskap i unionen kan bidra 
positivt för utveckling av relationerna mel
lan religioner och kulturer.

questions and a Christian 
interest that would best be sa-
feguarded if Turkey were part of 
the EU. There are, for instance, 
signs that the situation of the 
Christian minority in Turkey has 
improved in recent years, which 
can be linked to the member-
ship process. If negotiations 
were to be broken off, there 
is a risk that this trend would 
reverse, while full membership 
opens the way for even clearer 
demands on Turkey from the 
external world. There may also 
be gains to be made in terms of 
security policy, should Turkey be 
made part of the EU.

Turkish membership or not 
membership is not a question 
of religious differences. For 
the churches, EU is an area of 
encounter of people of different 
nations, races and religions. Tur-
kish membership can prove to 
be an asset and further develop 
the relations between religions 
and cultures.
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Påsken 2001 presenterade den ekumeniska 
rörelsen genom CEC, Europeiska kyrko
konferensen, och CCEE, de katolska bisk
opskonferenserna i Europa, dokumentet 
Charta Oecumenica. Målet med dokumentets 
gemensamma riktlinjer är att kyrkorna ge
nom sin egen dialog och försoning bidrar 
till fred i Europa, i resten av världen och 
med hela skapelsen. 

Dialog och försoning är vägen, för kyr
korna och för världens nationer. Att dialo
gen även behöver inbegripa människor av 
annan tro och livsåskådning lyfts också tyd
ligt fram i Charta Oecumenica. 

Nathan Söderbloms initiativ
En av pionjärerna inom den ekumeniska rö
relsen, Svenska kyrkans dåvarande ärkebis
kop Nathan Söderblom, såg motsättningen 
mellan det kristna fredsbudskapet och skyt
tegravarna under första världskriget. När 
Nathan Söderblom inbjöd kyrkorna i Eu
ropa till Stockholmsmötet 1925 var det ett 
försök att föra folken närmare varandra och 
bidra till fred i Europa. Stockholmsmötet 
följdes av flera nya initiativ från olika krist

Unity and  
Diversity in  
Europe
At Easter of 2001, the ecumenical move-
ment through the Conference of Euro-
pean Churches (CEC) and the Council of 
European Bishops’ Conferences (CCEE) 
presented the document Charta Oecume-
nica. The aim of this document’s common 
guidelines is that the churches, through 
their own dialogue and reconciliation, will 
contribute to peace in Europe, the rest of 
the world and with all of Creation. 

Dialogue and reconciliation are the way 
forward – for the churches and for the 
nations of the world. That this dialogue 
needs to involve people of other faiths and 
philosophies of life is also clearly empha-
sised in Charta Oecumenica. 

Enhet och mångfald  
i Europa
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Dialogue the Only way
Europe cannot be built without 
common values, and the issue 
of values has been emphasized 
as an important element in the 
build-up of the EU. Several 
churches have been involved in 
a project called Give Europe a 
Soul, an initiative taken by the 
EU commission. Through their 
value base, the churches’ con-
tribution is indispensable.

All religions share the re-
sponsibility to conduct a dialo-
gue and to work for understan-
ding, peace and reconciliation 
between people and cultures. As 
stated in the Charta Oecume-
nica, “there is no alternative to 
dialogue”. The experience of 
the ecumenical movement is a 
vital part of a European peace 
project that goes beyond the 
current borders of the EU. It 
puts ideological simplifications 
right and its vision for peace is 
universal.

Nathan Söderblom’s  
Initiative 
Nathan Söderblom, a Swe-
dish archbishop and pioneer 
of the ecumenical movement 
commented on the contrast 
between the Christian mes-
sage of peace and the trenches 
during the First World War. His 
inviting the churches of Europe 
to the Stockholm Conference 
in 1925 was an attempt to bring 
the people of Europe closer 
together and contribute to 
peace in Europe. Several other 
initiatives followed, taken by 
different Christian traditions, 
and together they came to con-
stitute the ecumenical move-
ment of the 20th century.

The World Council of 
Churches, which was formed in 
1948, continued the efforts for 
world peace made during the 
period between the two World 
Wars. In the decades following 
the General Assembly of the 
World Council of Churches in 
Uppsala in 1968, this work came 
increasingly to be about global 
coexistence between chur-
ches and peoples. The battle 
against racism and apartheid 
and for global justice, combating 
poverty and safeguarding the 
integrity of the Creation came 
to characterise the work of the 
ecumenical movement. 

na traditioner som tillsammans kom att 
bygga upp 1900talets ekumeniska rörelse. 

Med än starkare motivation kom Kyrkor
nas Världsråd, bildat 1948, att fortsätta mel
lankrigstidens ansträngningar för en fredlig 
värld. Under decennierna efter Kyrkornas 
Världsråds generalförsamling i Uppsala 
1968 kom arbetet alltmera att handla om 
den globala samlevnaden mellan kyrkor och 
folk. Kampen mot rasism och apartheid och 
för global rättvisa, fattigdomsbekämpning 
och värnandet av skapelsens integritet, kom 
att prägla arbetet. 

Dialog den enda vägen
Europa kan inte byggas utan gemensamma 
värderingar, och värdefrågorna har lyfts 
fram som en viktig del i uppbyggnaden av 
EU. Flera kyrkor var engagerade i det pro
jekt som kallades Ge Europa en själ, ett initia
tiv från EUkommissionen. Genom sin vär
degrund har kyrkorna ett omistligt bidrag 
att ge. 

Alla religioner har ett gemensamt ansvar 
för att föra dialog och för att verka för för
ståelse, fred och försoning mellan folk och 
kulturer. Som det uttrycks i Charta Oecume-
nica, ”det finns inget alternativ till dialog”. 
Den ekumeniska rörelsens erfarenhet är 
nödvändig för ett europeiskt fredsprojekt 
som sträcker sig bortom EU:s nuvarande 
gränser. Den erbjuder korrektiv till ideolo
giska förenklingar och dess fredsvision är 
universell. 



Ta ansvar i Europa – för mångfald, rättvisa och fred 41

*Följande biskopskonferenser är representerade: 
Belgien, Bulgarien, England & Wales, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordiska bi
skopskonferensen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Skotland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeck
ien, Tyskland, Ungern och Österrike. Därtill är 
Kroatien och Schweiz associerade medlemmar.

*The following bishops’ conferences are represented: Belgium, Bulgaria, 

England & Wales, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, the Netherlands, the Nordic countries, Poland, Portugal, Romania, 

Scotland, Slovakia, Slovenia, Spain, the Czech Republic, Germany, Hungary 

and  Austria. In addition, Croatia and Switzerland are associate members.

Kyrkorna och Europa

The Churches and Europe

COMECE
Den 3 mars 1980 grundades COMECE 
(Commissio Episcopatuum Communitatis 
Europensis) som består av katolska biskop
ar. De är delegerade av biskopskonferenser
na i de länder som ingår i EU. För närvaran
de sitter 24 biskopar i kommissionen* och 
man träffas i plenarmöten två gånger om 
året. I dessa möten deltar även Heliga Sto
lens apostoliska sändebud, nuntien, till EU
kommissionen. Ett permanent sekretariat 
finns i Bryssel med generalsekreterare och 
handläggare för olika tematiska frågor.

De mest framträdande tematiska frågor
na COMECE arbetar med kan grupperas 
under fem rubriker: Kyrka, religion och Eu
ropa; EU och världen; Samhälle och ekono
mi; Rättvisa och lagstiftning; Framtiden 
och EU. Inom dessa områden återfinner vi 
religionsdialog, utrikes och säkerhetspoli

COMECE
The Commissio Episcopatuum 
Communitatis Europensis 
(COMECE) was formed on 3rd 
March 1980 and is made up 
of bishops delegated by the 
Catholic Bishops’ Conferences 
of the European Union. Cur-
rently, 24 bishops are part of 
the commission* and they meet 
in biannual plenary sessions. The 
Apostolic Nuncio to the Europe-
an Communities also participa-
tes in these plenary sessions. A 
permanent secretariat is located 
in Brussels with a secretary-ge-
neral and appointees for various 
thematic issues.

The most prominent themes 
for the work of COMECE can 
be grouped under five headings: 
Church, Religion and Europe, 
the EU in the world, Society and 
Economy, Justice and Law, and 
Future of the EU. Subdivisions 
of these are: Interfaith Dialogue, 
Foreign and Security Policy, 
Trade and Global Governance, 
Asylum and Migration, Human 
Rights, Research and Bio-ethics, 
European Integration, and the 
Europeanisation of the Union.

Working parties
COMECE has a commission 
for social affairs within the EU. 
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sels and Strasbourg. CEC works 
in close cooperation with the 
European Bishops’ Conferences. 
The CEC Church and Society 
Commission’s prime task is to 
coordinate the various churches’ 
work in relation to the EU, 
OSCE, Nato and the UN.  
For more information, see  
www.cec-kek.org 

Commissions
The CEC currently has two 
commissions. One is the Church 
and Society Commission 
(CSC), whose main purpose 
is to coordinate the churches’ 
working relations with the EU, 
the Council of Europe, OSCE, 
NATO and the UN. The commis-
sion has offices in Brussels and 
Strasbourg. The other commis-
sion is the Churches in Dialogue 
(CiD), whose working priorities 
are theological reflection and 
interfaith dialogue. A third com-
mission will be instituted at the 
General Assembly in 2009 when 
the Churches’ Commission for 
Migrants in Europe (CCME) will 
be part of CEC. 

These commissions organise 
regular seminars and conferen-
ces throughout Europe. In line 
with its mandate, CSC takes a 
position in relation to current 
social and ethical issues within 
the EU. 

The CEC also publishes a 

tik, globalt ledarskap, miljöfrågor, migra
tions och asylfrågor, mänskliga rättigheter, 
bioetiska frågor, europeisk integration och 
unionens europeisering.

Arbetsgrupper
COMECE har också en kommission för so
ciala frågor inom EU med ledamöter från 
olika EUländer. Man har här studerat och 
publicerat skrifter kring arbetsmarknadsfrå
gor, den ekonomiska och monetära unionen 
och antidiskrimineringslagstiftningen.

COMECE har tillsatt en expertgrupp 
med moralteologer, etiker och jurister som 
uttalar sig i de frågor som tas upp på EUnivå. 

Inom religionsdialogen har COMECE 
en särskild reflektionsgrupp kring islam i 
Europa. Här återfinns islamologer, jurister 
och sociologer. Gruppens uppdrag är att se 
på de juridiska, politiska och sociala frågor 
som uppstår när muslimer integreras i det 
europeiska samhället. Man vill även fördju
pa de kontakter som kan föra den kulturella 
och religiösa dialogen mellan länderna runt 
Medelhavet framåt.

CEC
Den Europeiska kyrkokonferensen består av 
120 medlemmar från ortodoxa, protestan
tiska och anglikanska kyrkor samt gammel
katoliker från alla länder i Europa. Det finns 
även 40 associerade medlemmar. Den Euro
peiska kyrkokonferensen bildades 1959 och 
har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg. 
Den Europeiska kyrkokonferensen har ett 
nära samarbete med den Europeiska biskops
konferensen. Kommissionen för kyrkasam
hälle inom den Europeiska kyrkokonferensen 
har som främsta syfte att samordna kyrkornas 

Here, labour market issues, the 
economic and monetary union 
and antidiscrimination legislation 
have been studied, resulting in 
the publication of documents on 
these issues.

COMECE has appointed an 
expert group of moral theologi-
ans, ethicists and lawyers who 
issue statements on issues that 
are taken up at the EU level. 

Under the heading Interfaith 
Dialogue there is a specific 
reflections group on Islam in 
Europe. This group includes 
experts on Islam, lawyers and 
sociologists. The group’s man-
date is to look at legal, political 
and social issues arising when 
Muslims are integrated into Eu-
ropean society. The group also 
aims to develop contacts that 
can promote inter-cultural and 
inter-religious dialogue between 
the countries bordering the 
Mediterranean.

CEC
The Conference of European 
Churches includes 120 member 
churches from the Orthodox, 
Protestant and Anglican chur-
ches, as well as Old Catholics 
from all European countries. 
Furthermore, there are 40 
associated members. The Con-
ference of European Churches 
was established in 1959 and 
has offices in Geneva, Brus-
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arbete gentemot EU, OSCE, Nato och FN. 
För mer information, www.ceckek.org.

Kommissioner
CEC har för närvarande två kommissioner. 
Den ena är Kommissionen för kyrka och samhäl-
le (CSC, Church and Society Commission), 
vilken har som främsta syfte att samordna 
kyrkornas arbete gentemot EU, Europarå
det, OSSE, NATO och FN. Kommissionen 
har sitt kontor i Bryssel och Strasbourg. 
Den andra kommissionen heter Kommissio-
nen för kyrkornas dialog (CiD, Commission 
Churches in Dialogue) och arbetar främst 
med teologisk reflektion och religionsdia
log. En tredje kommission kommer till vid 
generalförsamlingen 2009, då Kyrkornas 
kommission för invandrare i Europa (CCME, 
Churches’ Commission for Migrants in Eu
rope) blir del av CEC. 

De båda kommissionerna anordnar regel
bundet seminarier och konferenser runt om 
i Europa. CSC tar i enlighet med sitt man
dat ställning till olika aktuella samhällsetis
ka frågor inom EU. 

CEC ger även kvartalsvis ut en tidskrift, 
Monitor, med aktuell information kring 
ekumeniken i Europa samt ett elektroniskt 
nyhetsbrev, Update on European Affairs, som 
kommer ut tio gånger per år.

quarterly magazine, Monitor, 
with information about ecume-
nical activities in Europe; and an 
electronic newsletter called Up-
date on European Affairs, which 
is published 10 times annually.
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Förkortningar och 
organisationer 
CEC, www.ceckek.org
Conference of European Churches (eller 
Europeiska kyrkokonferensen, ibland också 
kallad Konferensen av europeiska kyrkor). 
Samarbetsorgan för protestantiska, angli
kanska, gammalkatolska och ortodoxa kyr
kor i Europa. Arbetar i två (under 2009 blir 
det tre) kommissioner, se nedan. 

CSC
Church and Society Commission. Den 
kommission inom CEC som arbetar med 
samhällsfrågor.

CiD
Churches in Dialogue Commission är den 
kommission inom CEC som arbetar med 
teologisk reflektion och religionsdialog 
samt med att utveckla det gemensamma ar
betet inom ramen för Charta Oecumenica.

CCME, www.ccme.be
Churches’ Commission for Migrants in Eu
rope. Denna kommission blir vid CEC:s ge
neralförsamling sommaren 2009 inkorpore
rad som den tredje av CEC:s kommissioner. 
Kommissionen arbetar med frågor som rör 
migration och integration.

Abbreviations and  
Organisations 
CEC, www.ceckek.org
The Conference of European 
Churches. An ecumenical body 
for cooperation between Pro-
testant, Anglican, Catholic and 
Orthodox churches in Europe. 
Works in the form of two (in 
2009 there will be three) com-
missions (see below). 

CSC
Church and Society Commis-
sion. This commission within the 
CEC works with social issues.

CiD
The working priorities of the 
Churches in Dialogue Commission  
within the CEC are theological  
reflection, interfaith dialogue and 
the development of ecumenical 
cooperation within the frame-
work of Charta Oecumenica.

CCME, www.ccme.be
The Churches’ Commission 
for Migrants in Europe. At the 
CEC’s General Assembly in the 
summer of 2009, this commis-
sion will be incorporated as the 
third of the CEC’s commissions. 
This commission works with 
issues concerning migration and 
integration.

COMECE, www.comece.org
Commissio Episcopatuum Com-
munitatis Europensis. This com-
mission comprises a fellowship 
of Catholic Bishops’ conferences 
within the EU countries. 

ECEN, www.ecen.org
The European Christian Environ-
mental Network.
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COMECE, www.comece.org 
Commissio Episcopatuum Communitatis 
Europensis. Kommissionen för katolska 
 biskopskonferenser inom EUländerna. 

ECEN, www.ecen.org
Det europeiska ekumeniska miljönätverket.

SKR, www.skr.org
Sveriges Kristna Råd. Kyrkornas nationella 
samarbetsorgan, som med 28 medlemskyr
kor och en observatör organiserar så gott 
som hela den svenska kristenheten. 

Kyrkornas EUkontor,  
www.kyrkornaseukontor.se
Organisation som, med SKR och Hela 
Människan som huvudmän, bistår anslutna 
kyrkor, samfund och organisationer med in
formation om EU och hjälp med bidragsan
sökningar och liknande. Kyrkornas EU
kontor är baserat i Ekumeniska centret i 
Sundbyberg och har en arvoderad medarbe
tare på plats i Bryssel.

Eurodiaconia, www.eurodiaconia.org
Eurodiaconia är en ekumenisk sammanslut
ning av kyrkor och ideella organisationer i 
Europa som arbetar både nationellt och in
ternationellt. Eurodiaconia har sitt kontor i 
Bryssel. 

Aprodev, www.aprodev.net
Aprodev grundades 1990 med syfte att 
 stärka samarbetet mellan organisationer 
som arbetar med utveckling och bistånd och 
Kyrkornas Världsråd. Idag har Aprodev 17 
medlemsorganisationer. 

SKR, www.skr.org
The Christian Council of Swe-
den. The Swedish churches’ 
national ecumenical organi-
sation, which has 28 member 
churches and an observer, and is 
the organisation for virtually all 
Christian churches in Sweden. 

The Ecumenical Office for EU 
Relations (Sweden),  
www.kyrkornaseukontor.se
The organisation that, along 
with its parent organisations 
SKR and Hela Människan, 
supplies its associated chur-
ches, religious communities and 
organisations with information 
about the EU and help with 
EU grant applications, etc. The 
Ecumenical Office for EU Rela-
tions is based at the Ecumenical 
Centre in Sundbyberg and has a 
contracted employee on-site in 
Brussels.

Eurodiaconia,  
www.eurodiaconia.org
Eurodiaconia is an ecumenical 
federation of churches and non-
profit organisations in Europe 
operating at both national and 
international level. Eurodiaconia 
is based in Brussels.

Aprodev, www.aprodev.net
Aprodev was founded in 1990 
in order to strengthen the 
cooperation between European 

development and humanitarian 
aid organisations and the World 
Council of Churches (WCC). At 
present, Aprodev includes 17 
member organisations.

The Swedish Fellowship of 
Reconciliation (SweFOR), 
www.krf.se
The Swedish Fellowship of 
Reconciliation was established 
in 1919 as the Swedish branch of 
IFOR (International Fellowship 
of Reconciliation). Its offices, 
together with those of the 
Christian Council of Sweden and 
the Swedish Ecumenical Office 
for EU Relations, among others, 
are at the Ecumenical Centre in 
Sundbyberg.

The Gothenburg Process, 
www.gothenburgprocess.org
The production, trade and 
transfer of military equipment 
are issues of great concern for 
the churches. The Gothen-
burg Process is an ecumenical 
initiative gathering churches and 
church-related organisations 
around the issue of the arms 
trade.
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Kristna Fredsrörelsen (SweFOR),  
www.krf.se
Kristna Fredsrörelsen bildades 1919. Orga
nisationen är den svenska avdelningen av 
IFOR (International Fellowship of Reconci
liation). KrF har sitt kansli i Ekumeniska 
Centret i Sundbyberg, där bland andra ock
så Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas EU
kontor har sina kanslier.

Göteborgsprocessen  
www.gothenburgprocess.org 
Produktion, handel och överföring av mili
tär utrustning är en viktig fråga för kyrkor
na. Göteborgsprocessen är ett ekumeniskt 
initiativ med en sammanslagning av kyrkor 
och kyrkorelaterade organisationer som 
 arbetar med problematiken kring vapen
handeln.
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