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Förord
År 2012 är det tjugo år sedan Sveriges kristna råd bildades. Det
är nu en lämplig tid att sammanfatta SKR:s början och påminna
oss om de drömmar och visioner, den vilja och längtan, som
ledde fram till den organisation vi är idag. Den svenska ekumeniken och samverkan mellan kyrkor är betydligt äldre än SKR,
men under de senare åren har ekumeniken förändrats, inte minst
genom det stora inflödet från kyrkor vars centrum finns på andra
håll i världen. Genom de fyra kyrkofamiljerna och den ständigt
växande ortodoxa och österländska familjen utgör SKR ett unikt
ekumeniskt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden
av medlemskyrkor.
Det är dags att börja formulera SKR:s historia, även om den
inte är så lång. Det är tid att samla in berättelser från män och
kvinnor som var med från början för att inför framtiden veta i
vilken mylla SKR blev till. Nobelpristagaren Octavio Paz skriver
i Ensamhetens labyrint: ”Att bli medveten om sin historia är att
bli medveten om sin egenart, det är tankepausen som vi behöver
innan vi övergår till handling.” (s12)
Den här skriften är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring – tjugo år är trots allt inte så lång tid vare sig i den
svenska ekumeniken, kristendomen i Sverige, eller kyrkans historia – nej, det är en tankepaus i den fortsatta bönen och arbetet för
försoning och enhet, där SKR är ett verktyg och en möjlighet.
SKR:s idégrund utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. Den här skriften är en hjälp
till att lära känna varandra och oss själva i Sveriges kristna råd.
Karin Wiborn
Generalsekreterare
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SKR:s rötter och förhistoria
Som SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn skriver i förordet till
den här skriften, är 20 år – SKR:s livslängd – inte någon särskilt
lång tid. Å andra sidan föddes organisationen inte ur tomma intet. Det finns rötter och det finns en bakomliggande historia, som
i korta ordalag ska beskrivas i detta inledande avsnitt.

Europa och världen
En gemensam startpunkt för all modern ekumenik kan världsmissionskonferensen i Edinburgh 1910 definitivt sägas vara. Den
kanske viktigaste drivande kraften bakom konferensen var den
världsvida kristna studentrörelsen, med sitt motto ”hela världens
evangelisering i vår generation”. Några stora missionskonferenser
hade hållits tidigare, men det här var första gången man på allvar
tog steg mot verkligt samarbete mellan protestantiska missionsråd. Man bör observera att vare sig katolska eller ortodoxa kristna
deltog i konferensen. Av de 1400 konferensdeltagarna var heller
inte fler än 17 hemmahörande på södra halvklotet.
Ur Edinburgh-konferensen sprang, förutom mycket annat, två
saker som fick stor betydelse för framtiden: tidskriften International Review of Mission (som senare blev International Review of
Missions) och en kommitté, utsedd för att forma en ny organisation, det som skulle bli Internationella missionsrådet (International Missionary Council, IMC).
1921 föddes IMC och verkade sedan i drygt fyrtio år som
självständig organisation (se längre fram i texten). Ursprungligen
bestod organisationen av några av de många missionssällskap som
hade samlats vid Edinburgh-konferensen. Men snart blev IMC ett
så kallat ”council of councils”, ett råd för nationella missionsråd
eller i några fall -nätverk.
1925 kallade så ärkebiskop Nathan Söderblom till Stockholmsmötet. Med fokus bland annat på frågor om krig och
fred – första världskrigets slut låg ju bara sju år bort – samlades
företrädare för protestantiska och ortodoxa kyrkor. I ett tal
7

under konferensen yttrade Söderblom de berömda orden ”Petrus
dröjer ännu” för att beskriva det faktum att katolska kyrkan inte
var representerad i Stockholm. Av betydelse för den framväxande inomsvenska ekumeniken var det faktum att bland många
andra också missionsförbundare, metodister och baptister deltog i
Stockholmsmötet och var positiva till de ekumeniska strävandena.
1925 års möte födde den så kallade Life and Work-rörelsen
(om kyrkans liv och handlande i världen) och vid ett möte i
Lausanne 1927 föddes Faith and Order-rörelsen (om kyrkans lära,
sakrament, ämbeten och ordning). 1937 enades ett stort antal
kyrkoledare om att bilda ett Kyrkornas världsråd (KV), något som
dock fördröjdes kraftigt av andra världskriget. 1948, i augusti
månad, bildades till sist KV i Amsterdam, i närvaro av representanter för 147 kyrkor. De båda ovan nämnda rörelserna förenades
nu i en organisation.
Antalet medlemmar i Kyrkornas världsråd har sedan dess mer
än fördubblats och organisationen har idag 349 medlemmar, från
över 100 länder. Ortodoxa och protestantiska kyrkor, anglikaner,
baptister, metodister, reformerta och oberoende kyrkor finns
bland medlemmarna. Katolska kyrkan är inte medlem i KV, men
är fullt delaktig i arbetet i Faith and Order-kommissionen. 1962
inlemmades Internationella missionsrådet i Kyrkornas världsråd
och omvandlades till avdelningen World Mission and Evangelism.

Sverige
Vad Edinburgh-konferensen 1910 blev för den ekumeniska utvecklingen på många håll i världen, kan Stockholms-mötet 1925
sägas ha blivit för den inhemska svenska ekumeniken; en händelse
vars påverkan fortsatte långt senare. Efter ärkebiskop Söderbloms
död blev Yngve Brilioth (själv ärkebiskop 1950–58) en viktig
samlande kraft. Han drevs av viljan att skapa en svensk kommitté
som skulle kunna fungera som underavdelning till Life and Workoch Faith and Order-rörelserna. De frikyrkoledare som deltagit i
Stockholmsmötet var fortsatt positiva till ekumeniskt samarbete
och i maj 1933 bildades Svenska ekumeniska nämnden (SEN).
Ärkebiskop Erling Eidem blev dess förste ordförande, professor
K B Westman och Svenska missionsförbundets missionsföreståndare Axel Andersson förste och andre vice ordförande. Efterhand
utökades och breddades medlemskap och kontakter. 1956 utsåg
pingströrelsen en kontaktperson för SEN och 1970 blev Stockholms katolska stift medlem.
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Värt att notera i detta sammanhang är också att en Frikyrklig
samarbetskommitté bildades 1918, med Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska baptistsamfundet och Svenska missionsförbundet som
ursprungliga medlemmar. (Se vidare avsnittet Vad har SKR betytt
för frikyrkofamiljen?)
1972 hölls det första kristna riksmötet, i Göteborg. Det
följdes av liknande möten i Jönköping 1983, Örebro 1989 och
Linköping 1999. Några av de övriga skribenterna förmedlar något
av dessa mötens betydelse senare i denna skrift.
SEN kom att bli ett samlande forum inte bara för kyrkorna.
Bland medlemmarna fanns också kristna organisationer med olika
inriktning: KFUK-KFUM:s riksförbund, Kristna studentrörelsen
i Sverige, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Förbundet kristendom
och skola, Förbundet för kristen humanism och samhällssyn och
Sveriges kristna ungdomsråd (uppgift från SEN:s verksamhetsberättelse 1986). På våren 1983 tillsatte SEN en organisationsutredning som presenterade sin rapport och sina förslag i september
1984. I maj 1985 arrangerades en överläggning i Örebro om den
framtida ekumeniken där fler än sextio ledande representanter för
kyrkor och samfund och andra kristna organisationer deltog. En
tanke som nämndes redan där var att SEN (eller det som möjligen
skulle komma efter SEN) borde vara ett ”kyrkornas råd”, det vill
säga omfatta enbart kyrkor och samfund.
Verksamhetsberättelserna från SEN under åren därefter beskriver en långsam, men därmed också väl förankrad, process fram
emot ett ”kyrkornas råd”. 1986 hölls ytterligare överläggningar
och sju frågor om ekumenik sändes ut till kyrkor och samfund
med begäran om svar som kunde anses vara kyrkornas ”officiella”
och som därmed skulle kunna publiceras.
1987 beslutades vid nya överläggningar att ”fortsätta arbetet
med att utreda förutsättningarna och formerna för bildandet
av ett gemensamt organ för kristna trossamfund verksamma i
Sverige”. Utredningsarbetet gavs åt SEN:s och Sveriges frikyrkoråds (SFR) sekretariat. Rune Forsbeck och Gunnel Borgegård från
SEN samt Karl-Axel Elmqvist, Orvar Alinder och Thord-Ove
Thordson från SFR utgjorde gruppen.
1988 samlades kyrko- och samfundsledarna åter, denna gång
för att samtala om det handlingsprogram och det stadgeförslag
som ovan nämnda utredningsgrupp tagit fram. Man kom överens
om att genomföra konsultationer kring den framtida organisationen med så många kyrkor och samfund som möjligt. För detta
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syfte och för att bearbeta de inkomna remissvaren bildades en ny
arbetsgrupp. Förutom de tidigare nämnda Forsbeck, Borgegård
och Thordson ingick i arbetsgruppen Eskil Albertsson (SFR), Birger Olsson (Samråd), samt Tord Harlin och Carl Henrik Martling
(Svenska kyrkan).
I 1989 års verksamhetsberättelse för SEN finns för första
gången rubriken ”SVERIGES KRISTNA RÅD”. Till arbetsgruppen (se ovan) adjungerades under året Nikolai Suursööt som
representant för de ortodoxa kyrkorna och Jan Folkegård som
representant för Stockholms katolska stift. Gruppen blev, vid det
sammanträde i december som var tänkt att bli det sista, tvingade
att konstatera att de måste hålla ett sammanträde till för att blir
helt färdiga med arbetet.
Detta sammanträde hölls den 23 januari 1990. En dryg vecka
senare hölls en presskonferens där gruppen presenterade sina
förslag. Förslagen sändes ut på remiss den 1 februari, med sista
datum för yttranden satt till årets slut.
Rune Forsbeck och Thord-Ove Thordson, generalsekreterare
i SEN respektive SFR, blev de som sammanställde de inkomna
yttrandena. Deras sammanställning låg till grund för den kyrkooch samfundsledarsamling som hölls den 28 maj 1991. Ledare för
arton kyrkor/samfund fattade där enhälligt beslutet att uttrycka
sin avsikt och vilja att bilda Sveriges kristna råd och att kalla till
ett konstituerande möte den 15 december 1992. För arbetet fram
emot denna konstituering formades ännu en grupp. I maj 1991
bestod den av Hubertus Brandenburg, Biörn Fjärstedt, Birgit
Karlsson, Allan Näslundh, Birger Olsson, Walter Persson, Mihai
Radu, Nikolai Suursööt, Henrik Svenungson, Anders Wesslund
och Lester Wikström. Också de båda ovan nämnda generalsekreterarna knöts till gruppen.
1992 kan betecknas som en startbana för SKR och en landningsbana för SEN. I mars tillställdes kyrkor och samfund ett
material som innefattade en principskiss över SKR:s tänkta organisation, en förklarande text till denna, en skrivelse om arbetsuppgifter och resurser inom Svenska kyrkan och Sveriges frikyrkoråd/
Samråd som skulle kunna sammanföras i SKR samt en PM
beträffande finansieringen av den nya organisationen. Vid SEN:s
höstsammanträde fattades det första beslutet av två om upplösning av den organisationen och en avvecklingsplan presenterades.
I oktober, slutligen, sändes inbjudan ut till kyrkor och
samfund att bilda Sveriges kristna råd tisdagen den 15 december
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1992. Efter en gudstjänst i S:t Johannes kyrka i Stockholm hölls
det konstituerande sammanträdet i Immanuelskyrkan. Tjugoen
kyrkor var företrädda vid mötet, dessutom hade Bulgariska ortodoxa kyrkan skriftligen meddelat att man ville delta i bildandet.
En interimsstyrelse valdes och tid och plats för det första rådsmötet fastställdes till den 27 april 1993 i Uppsala.
Sveriges kristna råd var fött.

Källor:
Nationalencyklopedin
Lennart Tegborg: Sveriges kyrkohistoria, del 8
Torsten Bergsten: Frikyrkor i samverkan
Kyrkornas världsråds webbplats www.oikoumene.org
Svenska ekumeniska nämndens verksamhetsberättelser 1986-1992
Lars Thunberg: Fragmentarisk historik över Svenska ekumeniska
nämnden, död med utgången av 1993 = verksamhetsberättelse
1993
Intervjuer med Rune Forsbeck, Gunnel Borgegård och Olle
Kristenson
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I begynnelsen av SKR
– första ordföranden berättar
Birgit Karlsson
Första ordföranden i Sveriges kristna råds styrelse
Vägen var lång till det formella bildandet av Sveriges kristna
råd, stundtals mödosam och uppgivenhet hotade. Vi som levde i
processen hade olika erfarenheter. Somligt lockade vår strävan att
finna framkomliga former, somligt dämpade vår tro att nu kunna
förverkliga vad förut inte lyckats. Några var märkta av besvikelser
i enhetstänkandet och fick varsamt vårda de friska andliga möten
som gett oss hopp.
Jag ser det första kristna riksmötet i Göteborg 1972, G72,
som en avgörande punkt då kristna i Sverige upplevde samhörighet. Det var ett kärleksmöte då Guds folk överraskades av
igenkännande och gemenskap, utan bestämda förväntningar och
formella resultatkrav. Summan blev en varm andlig erfarenhet.
1970-talets karismatiska konferenser förde kyrkfolk samman i
längtan efter andlig erfarenhet. Gränserna blev ointressanta, centrum blev viktigt. Här möttes världsvid pingströrelse, anglikaner
från England och episkopaler från USA, katoliker från Latinamerika och svenska lutheraner. Ekumeniska bönegrupper föddes och
några av dessa fungerar än.
Förhållanden i samtiden motiverade ett seriöst sökande efter
nya former för kyrkornas liv och gemenskap. Samhällets sekularisering med försvagad kyrksamhet samtidigt med växande intresse
för andlighet oroade församlingar och samfund som på olika sätt
försökte möta och betjäna sin samtid. Lokalekumenisk utveckling
med församlingar i samverkan över samfundsgränser gav positiva
erfarenheter som drev fram motsvarande försök nationellt.
Frustration över en komplex, tidskonsumerande och kostnadskrävande ekumenisk struktur som ändå inte fungerade fullt
förenande var en annan viktig faktor. Ekonomiska skäl krympte
resurserna för Svenska ekumeniska nämnden. Skol- och student12

arbete fick inte medel och tidskrifterna Social debatt och Vår lösen
kunde inte längre få nödvändiga resurser.
Besvikelser och hoppets tecken tillsammans med faktiska
förhållanden utmanade till handling ur en närmast helig otålighet för enhetsarbete. Många ville något nytt. I den situationen
fanns flera drömmar, mer och mindre tydliga. För många av oss
var drömmen en ekumenisk gemenskap med förenklad struktur
och djupare samverkan. Avgörande var vad vi skulle kunna göra
tillsammans som mångfald av traditioner, en balansakt mellan
bredd och djup. Om många – helst alla – skulle kunna vara med
förstod vi att djupet i samverkan hade viss begränsning. Viktiga
teologiska kärnfrågor var tydligt skiljande – bibelsyn, missionssyn,
kyrko- och församlingssyn inklusive medlemsbegrepp.
Vi förstod att små steg gällde för att värna om att många
kunde vara med om vissa gemensamma mål. Först årliga storsamlingar för att nå fram till en avsiktsförklaring om samverkan
på områden där det redan fanns goda erfarenheter. Det handlade
om gemensam bearbetning av värdefrågor, särskilt aktuella etiska
frågor som miljö, medicinsk forskning, media och andra samhällsområden där kyrkornas röst är viktig. Gemensamt remissarbete
för offentliga utredningar skedde redan.
Då alltfler kyrkoledningar uttryckte allvar med att skapa något
nytt började en ny fas. Nu gällde det modeller, mål, organisation
och grunddokument. En mindre arbetsgrupp formades och sammanträdena blev fler och längre.

De byggde i tro och förtroende
Närheten ökade mellan företrädarna för samfunden och förtroendet för äkthet och ärlighet växte även, då agendan var att
skingra okunnighet och fördomsfullt tänkande. Det var en viktig
fas i vandringen mot enhet. Med viss försiktighet vill jag påstå
att konstellationen av personligheter som bar ledaransvar i sina
traditioner liksom medarbetarna i de ekumeniska organen var
gynnsam för arbetet.
Biskopar, missionsföreståndare, kyrkornas förtroendevalda och
ekumeniska tjänstemän i ledarfunktion bidrog alla med sin erfarenhet, sin personlighet och sin speciella gåva. Ärkebiskop Bertil
Werkström gav ledarskap med lågmäldhet, med sitt lugn och sin
själavårdande värme. Stockholmsbiskopen Henrik Svenungsson
med internationell ekumenisk erfarenhet var envis, konstruktiv
och uthållig. Walter Persson, SMF-missionsföreståndaren, med
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sin synnerligen pedagogiska fallenhet för organisationsmodeller
som han flitigt ritade och förändrade i takt med inlägg och idéer,
allt i en outsinlig diplomati.
Biskop Hubertus Brandenburg i Stockholms katolska stift – vis
av teologisk och filosofisk skolning, erfaren kyrkobyggare i mångkulturell miljö, trängd av ekonomisk begränsning, med bred administrativ kompetens och stor värme, humor och generositet. I mitt
perspektiv var biskop Brandenburg en nyckelperson i processen,
med sin kyrkas ställning i släktskap med svenskkyrklig etablerad
kyrkoordning och samtidigt enligt gamla religionsfrihetslagen med
samma villkor som frikyrkorna som ideell förening.
Allan Näslundh var pingstrepresentanten – utan formell status
i brist på samfundsorganisation. Han var flitig – alltid närvarande i
sammanträdena och däremellan aktiv i församlingarnas rådslag och
predikantveckor. Han visste om de ömma punkterna i pingstfolkets
hållning till ekumeniken. En är mötet med Katolska kyrkan, främst
på missionsfälten i katolskt dominerade länder. Den brytpunkten
verbaliserades i det kanske mest smärtsamma ögonblicket i hela
SKR-processen då det stod klart att pingströrelsen och katolska
stiftet inte samtidigt kunde vara medlemmar helt och fullt.
De ekumeniska organens sekreterare Thord-Ove Thordson och
Rune Forsbeck drog ett tungt lass för att organisera och dokumentera arbetet samtidigt som deras egna tjänster stod på spel. Djupt
enhetspatos och stora portioner av diplomatisk gåva var viktiga
bidrag från samtliga tjänstemän i de ekumeniska organen i tillblivelsefasen av SKR.
Som människor i processen lärde vi känna varandra ganska
väl och vänskapen växte till en förtroendeskapande dimension,
en viktig bonus för de många och långa sammanträdestimmarna.
Naturligtvis fanns det möten mellan mötena som blev nycklar för
det som så småningom finns protokollerat. En del bör nog alltjämt
förbli personliga erinringar.

Vi nådde fram men vet att vandringen måste fortsätta
Vi gladdes åt rådets enkla struktur och modellens utrymme för
skilda traditioner att ta beslutsansvar tillsammans i presidium och
styrelse men samtidigt tala sig samman i vad vi möjligen oegentligt
men i brist på bättre begrepp kallade kyrkofamiljer. Rådsledningen
insåg att ambitionerna var större än resurserna. Vi kämpade med
ekonomisk begränsning och fick som presidium gå med tiggarstaven till medlemskyrkorna och be om det förväntade stödet.
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Vi fann tidigt att vi inte skulle kunna tala om gemensamma
insatser utan grund i böne- och gudstjänstgemenskap och strävade
att uttrycka enheten där mångfald ger färg och klang åt lovsång
och bön. Gudstjänst och bön fanns i alla sammankomster – dock
i den smärtsamma insikten att det ännu är långt kvar till möjligheten att dela nattvard.
Vi gladdes verkligen då vi i S:t Johannes kyrka firade högtidsgudstjänst vid bildandet av rådet och vi gladdes då vi tog emot
dess förste generalsekreterare. Viktigt var kallelsen att tillsammans göra kyrkorna trovärdiga i samhället och ömsesidig respekt
för deras mångfald. Vi förstod att vandringen nått ett mål, en
mötesplats för gudstjänst och tjänst, men också att vandringen
måste fortsätta i samtal och omsorg för att lära känna varandra på
djupet och så kunna gestalta enheten som är Guds gåva men ännu
alltjämt delvis dold.
Med tacksamhet erinrar jag mig några intensiva år av möten,
nöd och bön med kristen enhet som mål för mångas och min
egen längtan. Jag gläds åt att min stund i tjänst och ledarskap
inträffade just under dessa år och att jag fick förtroendet att vara
med i processen.
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”Ett drömuppdrag” – förste
generalsekreteraren berättar
Thord-Ove Thordson
Sveriges kristna råds förste generalsekreterare
Det var i slutet av 1980-talet. Den svenska ekumeniken var väl
etablerad sedan länge. Svenska ekumeniska nämnden, Sveriges frikyrkoråd, Svenska missionsrådet och Kristna studentrörelsen hade
bildats tidigare under 1900-talet och andra organ hade bildats för
samverkan mellan kyrkorna på olika områden.
Ändå genomfördes i skarven mellan 1980- och 1990-talen årliga rådslag mellan ledarna i de kristna samfunden i Sverige – för
att fördjupa gemenskapen och utforska möjligheterna till ett ökat
gemensamt ansvarstagande i det svenska samhället. En återkommande fråga gällde hur den nationella ekumeniken i Sverige skulle
organiseras för att samla fler och få ökad slagkraft.
Bakgrunden var bland annat:
Förändringarna i den svenska kyrkogeografin – inte minst på
grund av invandringen som lett till att Sverige internationaliserades även ur kyrklig synpunkt.
Förberedelser för ett avskaffande av statskyrkosystemet och
förändringar i relationerna mellan staten och alla trossamfund
skapade nya förutsättningar för en ekumenik på mer jämställda
villkor.
Det fanns en erfarenhet av hur statsbidragen till de ”fria trossamfunden” från 1970-talet inte bara förbättrat de ekonomiska
förutsättningarna för samfunden utan också skapat relationer mellan de traditionella frikyrkorna, Katolska kyrkan och de ortodoxa
och österländska kyrkorna – liksom med judar och muslimer.
Detta hade i sin tur lett till samverkan mellan Sveriges frikyrkoråd, Katolska kyrkan och de ortodoxa och österländska kyrkorna
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i till exempel invandrar- och flyktingfrågor och religionsfrihetsfrågor liksom i den andliga vården i hälso- och sjukvården och
kriminalvården.
De befintliga ekumeniska organen var splittrade och arbetade i
hög grad var för sig och på olika platser – i olika delar av Stockholm, i Uppsala och i Älvsjö. En ambition var att vid en omstrukturering minska antalet ekumeniska organ.
Ett övergripande syfte med överläggningarna var att söka
former för att stärka kyrkornas gemensamma vittnesbörd i det
svenska samhället utifrån nya förutsättningar.
Processen leddes av samfundsledarna men ansvariga tjänstemän i de ekumeniska organen deltog i samtalen och arbetade med
beredning och uppföljning av dem. De sista åren deltog jag som
generalsekreterare i Sveriges frikyrkoråd och arbetade tillsammans
med kollegorna i andra ekumeniska organ som tjänsteman med
uppdraget att förbereda en ny struktur för det nationella ekumeniska arbetet. Arbetet leddes av en grupp med Missionsförbundets
missionsföreståndare Walter Persson som ordförande.

22 kyrkor med från starten
Sveriges kristna råd bildades den 15 december 1992. Efter en
gudstjänst i S:t Johannes kyrka i Stockholm skedde bildandet i
den närbelägna Immanuelskyrkan. Enhälligt beslut fattades om
att bilda Sveriges kristna råd, stadgar fastställdes och en interimsstyrelse valdes med Svenska kyrkans ärkebiskop Bertil Werkström
som ordförande.
Rådet hade från starten 22 medlemskyrkor med mycket olika
bakgrund. En klar majoritet av medlemskyrkorna var kyrkor med
internationella rötter som nyligen etablerats i Sverige. Utifrån den
svenska kyrkogeografin byggdes rådet på fyra kyrkofamiljer: den
frikyrkliga, den katolska, den lutherska samt den ortodoxa och
österländska kyrkofamiljen. Kyrkofamiljerna blev mötesplatser för
de kyrkor som stod närmast varandra och bas för representation i
styrelse och cirkulation av förtroendeposter i rådets ledning. Med
denna sammansättning hade SKR från starten en bredare ekumenisk bas än alla andra nationella ekumeniska råd i världen.
Efter bildandet tog det ett år innan Sveriges kristna råd var
färdigt att inleda sin verksamhet. Under våren 1993 var Svenska
Missionsrådets tf generalsekreterare Rolf Berglund tjänsteman
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för interimsstyrelsen fram till det första årsmötet som hölls i april
i Missionskyrkan i Uppsala. En ordinarie styrelse valdes då med
Baptistsamfundets missionsföreståndare Birgit Karlsson som
ordförande.
Göran Forkman från Svenska kyrkans församlingsnämnd, Rolf
Berglund och jag fick uppdraget att utarbeta förslag till budget
och kansliorganisation.
Styrelsen fastställde i juni en organisation med en generalsekreterare och fyra verksamhetsenheter med var sin direktor:
•
•
•
•

Mission, evangelisation och bistånd (utgjordes av Svenska
missionsrådet som genom ett avtal knöts till SKR)
Ekumenisk teologi
Kyrka och samhälle
Fred, rättvisa och miljö (”Kyrkornas världsforum”)

Det var stort att få förtroendet att bli SKR:s första generalsekreterare! Rolf Berglund utsågs samma vecka till generalsekreterare i
Svenska missionsrådet och blev därmed direktor i SKR:s enhet för
mission, evangelisation och bistånd.
Nu följde en intensiv period med avveckling av Svenska
ekumeniska nämnden och Kyrkornas u-forum, överföring av uppgifter från Sveriges frikyrkoråd och Svenska kyrkan, förhandlingar
om medlemsavgifter och rekrytering av personal som började
jobba vid nyår 1994. En arbetsgruppsstruktur byggdes upp för att
ge medlemskyrkorna en direkt delaktighet i SKR:s verksamhet.
Svenska ekumeniska nämndens nedläggning markerades med en
tacksägelsegudstjänst i Ersta kyrka den 2 december 1993.
Under hösten hade jag ett kontorsrum i Älvsjö, men mycket
arbete sköttes hemifrån – från mitt skrivbord med telefon och fax
i fruns och mitt sovrum i Knivsta. Det var ibland mindre populärt – faxen kunde rulla igång både runt midnatt och klockan fem
på morgonen. Allt måste lösas akut!

Var och med vilka?
Ett stort arbete lades ner på att söka och förhandla om lokaler.
Sökandet styrdes av en vision om att SKR inte skulle etablera ett
kansli på egen hand utan redan vid starten skulle samla omkring
sig så många som möjligt av de andra ekumeniska organisationerna – utifrån uppdraget i stadgarna att vara ”samlande och
samordnande ekumeniskt organ på nationell nivå”.
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Det ledde till mycket pusslande och förhandlingar – och en stor
glädje när vi nyåret 1994 kunde öppna Ekumeniska centret på
Lästmakargatan 18 med successiv inflyttning under våren. Där
startade vi med nybyggaranda i nyinredda lokaler mitt i Stockholms centrum – tillsammans med Diakonia, DKSN (De kristna
samfundens nykterhetsrörelse), Svenska missionsrådet, Sveriges
frikyrkosamråd, SST, Sveriges kristna ungdomsråd med flera.
Det är en stor glädje att idag kunna konstatera att den gemenskap som med stor möda och mycket god vilja byggdes upp
mellan organisationerna i det första Ekumeniska centret nu har
överlevt två flyttar – via Sundbyberg till Alvik 2011 i en bevarad
och växande gemenskap!
Några saker som vi arbetade med de första åren:
•
•

•
•
•
•
•
•

Lokal och regional ekumenik – SKR:s första arrangemang var
ett lokalekumenikseminarium i december 1993 och sedan
genomfördes ett antal regionala ekumeniska konferenser.
Forum Asyl i november 1994 tillsammans med Frikyrkosamråd. Offentlig hearing under tre dagar för granskning av
lagstiftning och tillämpning av asyllagstiftningen. Leddes av
ett presidium med Ritva Jacobsson, Sigfrid Deminger och
Jonas Jonson.
Kyrkornas röst i EU efter Sveriges EU-inträde 1995.
Ungdomar och ekumenik blev ett viktigt stråk när Sveriges
kristna ungdomsråd lades ner i slutet av 1995.
Nya ekumeniska versioner av översättningar av trosbekännelserna och Herrens bön fastställdes 1996.
Sydafrika – ekumeniska utbytesresor på ledningsnivå med
Sydafrikanska kyrkorådet – den första resan till Sydafrika
1996.
Genderfrågor – kartläggning om ”Kyrka och kön” och en
genderkonferens i Härnösand sommaren 1997.
Barmhärtighet och solidaritet – ett inspirationsdokument om
ekumenisk diakoni, som översattes också till engelska och
tyska.

När jag tänker tillbaka på tiden i Sveriges kristna råd påminner
jag mig ibland om den första skriftliga välgångsönskan jag fick
när jag utsetts till generalsekreterare – den kom från Stockholms
överrabbin Morton Narrowe – och om den första offentliga mar19

keringen från SKR:s sida två dagar efter mitt tillträde – det var en
solidaritetshälsning med shiamuslimerna i Trollhättan som fått sin
nybyggda moské nedbränd (jag hade medverkat vid invigningen
av moskén). Tragiskt var att jag min sista arbetsdag i SKR 2003
fick anledning att skriva en liknande hälsning till Bejzat Becirov,
ledare för moskén i Malmö som också hade drabbats av ett
brandattentat.
Så var det viktigt att det nybildade Sveriges kristna råd levde
med i världen och inte bara blev en plats för interna samtal eller
inbördes beundran.
Gud är alltid större!
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Lära känna varandra på djupet
Kirsten Kas, ersättare i styrelsen.
Representerar den katolska kyrkofamiljen.
Hade du några ekumeniska erfarenheter innan du blev engagerad
i SKR?
Ja, ganska mycket. Jag reste till Frankrike som 18-åring som aupair. Där mötte jag människor som var aktiva i Focolare-rörelsen,
jag var själv inte troende vid den tiden. Den rörelsen är till sin
natur ekumenisk och jag fann tron genom samvaron med människorna där. Man försöker leva tillsammans på ett konkret och
vardagligt sätt.
Kan du berätta om någon viktig erfarenhet eller lärdom som ditt
engagemang i SKR har gett dig, kanske något du omvärderat?
Genom åren har jag upplevt mycket fin gemenskap med kristna
ur olika kyrkor. Problemen kommer när man har olika värderingar i etiska frågor. Men med en vilja till dialog, att lyssna och
försöka förstå, så kommer man en bit i respekten för varandra.
Jag har nog inte omvärderat så mycket i SKR. När man har så
djup gemenskap, blir smärtan över att vi inte kan gå till samma
nattvardsbord desto större. Men smärtan kan vara nödvändig,
lidandet kan föra oss framåt och närmare varandra.
Är det något särskilt du känt att du kunnat bidra med från din
kyrkotradition till SKR-engagerade från de andra kyrkofamiljerna?
Jag känner mig relativt ny fortfarande och har än så länge mest
lyssnat och försökt förstå alla tankar och funderingar. Men en sak
som jag funderat på, som jag saknat i SKR och framfört till andra
i kaffepauser och liknande: Det är svårt att prata om det som är
jobbigt, de frågor där våra synsätt skiljer oss åt. Strävan att prata
om de frågorna uttrycks inte. Det vill jag bidra med, så att vi
börjar prata mer om det.
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Ekumenisk teologi – en vågrörelse
Per-Magnus Selinder
Tidigare sekreterare för teologi och ekumenik inom Svenska missionskyrkan
Det blåste vårvindar i ekumeniken under 1980-talet, vilka i hög
grad bidrog till att Sveriges kristna råd (SKR) bildades några år
senare och skrev agendan för det teologiska arbetet. Raden av
kristna riksmöten, alltifrån Göteborg 1972, hade skapat ökande
kontakter och förtroende i bredden av kristenheten. Det fanns
ett samspel mellan gemensam fördjupning i studiet av Bibeln och
den praktiska teologin – att fira gudstjänst tillsammans. Likaså
blev det ett växelspel mellan internationella teologiska impulser och svensk bearbetning av trosfrågorna. Denna bearbetning
skedde både gemensamt mellan kyrkorna, i ett växande antal
bilaterala dialoger och genom egen identitetsbearbetning.
På det internationella planet fanns främst impulserna från dokumentet Dop – Nattvard – Ämbete (BEM) som presenterades vid
Kristna riksmötet i Jönköping 1983 med svenska bidrag av hela
bredden från katoliker och ortodoxa till pingströrelsen. Detta dokument kom att bli avgörande för ekumenisk teologi de närmaste
två årtiondena. Bibelstudierna inför de kristna riksmötena gav
gemensam teologisk fördjupning. Bland dessa är studierna kring
Johannesevangeliet inför Jönköpingsmötet kanske det viktigaste
exemplet.
De kristna riksmötena öppnade också för att positionerna i
den lokala ekumeniska gemenskapen flyttades. Lokala ekumeniska
råd bildades, där det förr otänkbara, att katoliker och pingstvänner samtalade vid samma bord om gemensam tro och uppgiften i
vittnesbörd och tjänst, nu skedde. Att fira gudstjänst tillsammans
blev alltmer självklart, men spetsade också de teologiska frågorna
främst kring nattvard och ämbete.
Som vi ber så tror vi – som vi tror så ber vi. Att större delen av
svensk kristenhet kunde enas om en första psalmboksdel 1986/87
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om 325 psalmer var ekumeniskt unikt i världen. Samtidigt skedde
ett nära samarbete kring evangelieboken och kyrkohandböcker mellan i första hand Svenska kyrkan och dåvarande Svenska Missionsförbundet, vilket kom att påverka flera andra samfund.

Bekännelse och identitet – tillsammans och var för sig
1980-talets ekumeniska vårvindar var alltså utgångspunkten för
ekumenisk teologi när SKR bildades. Expertgruppen för ekumenisk
teologi hade arv från Ekumeniska nämndens utskott för tro och
vittnesbörd, främst fortsättningen från BEM till bekännelsefrågorna. I anslutning till arbetet inom Faith and Order kring Nicenska trosbekännelsen bidrog svensk ekumenik – också i nordiskt
samarbete – aktivt till slutresultatet som kom i svensk översättning
1993, Bekänna en och samma tro. Även om detta dokument inte
fick samma breda genomslag som BEM, kom det att få indirekt
betydelse både för bilaterala dialoger och kyrkornas eget identitetsarbete under 1990-talet.
Som en direkt följd av detta arbete, men också i anslutning
till nyöversättningen av Nya testamentet, återupptogs ett tidigare
arbete med översättning av trosbekännelserna och Herrens bön.
Under både 1970- och 1980-talen hade förslag arbetats fram, men
lagts undan. En ny arbetsgrupp kom 1996 med ett förslag som
SKR enhälligt sände ut till kyrkorna med förhoppning om att
texterna skulle antas av alla svenskspråkiga kyrkor och församlingar.
Lättare justeringar gjordes 1998. De nya översättningarna fanns
med i Svenska kyrkans handboksförslag år 2000 liksom i såväl
Kyrkohandbok för Missionskyrkan 2003, Metodistkyrkans gudstjänstbok 2004 som Gudstjänstboken, gemensam för Evangeliska
frikyrkan, pingströrelsen, Svenska alliansmissionen och Svenska
baptistsamfundet år 2005.
Den ekumeniska teologin inom SKR överskuggades under
1990-talet annars av flera kyrkors eget identitetsarbete. Svenska
kyrkan genomförde ett ambitiöst bekännelsearbete kring jubileet
av Uppsala möte och inför förändrade relationer mellan kyrka och
stat. Två baptistiska samfund bearbetade tillsammans sin identitet
i relation till dopet bland annat redovisat i skriften Vattnet som
förenar och skiljer. Samtidigt fördjupades ekumeniken i bilaterala
dialoger – något som skulle bära frukt under början av 2000-talet.
Missionskyrkan arbetade med en ny konstitution, vars främsta
kriterium var ekumenisk.
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Tio tumregler för god ekumenik
Ett annat exempel på växelspel mellan internationella ekumeniska
impulser och svensk tillämpning är arbetet kring Charta Oecumenica inom Europeiska kyrkokonferensen (CEC). SKR:s bidrag till
förarbetena kom i hög grad att påverka den slutliga utformningen
år 2000. Därmed hade en ny tyngdpunkt lagts för ekumenisk
teologi i Sverige i början av 2000-talet – hur vi fördjupar synen på
varandra och arbetar tillsammans och var för sig. Som en uppföljning av det internationella dokumentet utarbetades Tio tumregler
för god ekumenik – ett enkelt dokument som kom att få stor
betydelse, inte minst för hållningen lokalekumeniskt.

Mer bredd – mindre djup
2000-talets inledning präglades av pilgrimstanken utifrån SKR:s
ledmotiv för de första åren av det nya årtusendet, Tillsammans
på vägen. Också här inspirerades svensk ekumenik av pilgrimstankens renässans i Europa. Därmed försköts för en tid fokus i
ekumenisk teologi från lärofrågor till vandringen tillsammans.
I samband med det sista (?) kristna riksmötet i Linköping
1999 hade nya spänningar uppstått kring frågan om gemenskap
i nattvarden. Vägen vidare till större gemenskap i frågor om
nattvard och ämbete måste tydligen för en tid läggas åt sidan.
SKR:s breda uppslutning, inte minst med allt aktivare deltagande
av kyrkor vars ledning fanns utanför Sverige, krävde nu större
hänsyn.Tio tumregler för god ekumenik betonade nödvändigheten
av ömsesidig respekt samtidigt som det gemensamma uppdraget
att vittna om kristen tro underströks.
Därmed blev SKR:s roll som mötesplats för kyrkorna tydligare. I en bredare ekumenik måste med nödvändighet djupet
i samtalen vika för möjligheterna för alla att känna sig hemma.
Men definitionen av mötesplats innebar samtidigt att de bilaterala
samtalen kom att utvecklas.
Under andra hälften av 1990-talet kom en rad rapporter från
samtal mellan två eller flera kyrkosamfund vilket självklart påverkade hela SKR:s ekumeniska inriktning.

Lära känna varandra på djupet
Det gemensamma teologiska studiet inom SKR tog ny fart under
2000-talets första år, men nu med andra förtecken. En serie om
tre skrifter belyser stegvis utvecklingen under denna tid. Ambi24

tionen var ett arbete som kunde omfattas av hela SKR:s bredd.
För att göra detta möjligt blev utgångspunkten nu den praktiska
verkligheten inom kyrkosamfunden. Det arbete som utförts
genom Svenska ekumeniska nämnden under flera årtionden kring
frågor om nattvard och dop, kyrkostrukturer och medlemskap
togs tillvara.
Den första skriften i serien hade titeln Tro – dop – medlemskap ur ett ekumeniskt perspektiv (2004). Den tog sitt avstamp
i ett antal fallstudier från lokalekumeniken och gav en översikt
över hur de skilda kyrkosamfunden såg på frågorna genom självpresentationer. Detta gav i sin tur upphov till tvärstudier av de tre
huvudfrågorna och ett antal råd och rekommendationer – bland
annat till samfunden att undersöka möjligheterna av ett ömsesidigt doperkännande.
Nästa steg blev att kartlägga och värdera den mängd av
bilaterala dialoger som pågått de senaste 40 åren inom svensk
kristenhet. Boken Kyrkor i samtal (2005) syftade till orientering
för lokal ekumenik, att vara en hjälp för kyrkor och samfund i
deras fortsatta samtal samt ge en grundläggande kunskap om den
ekumenik som tar form i Sverige.
Om de två första böckerna arbetade försiktigt utifrån mötet av
olika traditioner kom den tredje boken, Tro – liv – enhet (2010),
att mer närma sig de frågeställningar som varit aktuella på 1980och 1990-talen. Frågan om kyrkans identitet och uppgift visade
sig alltmer vara huvudfrågan – också i relation till dop, nattvard
och ämbete.
Även nu utgjorde det internationella arbetet i Faith and Order
en drivkraft, där skriften The Nature and Mission of the Church
blev aktuell i skilda samtal inom SKR. Metoden att genom ett
antal självpresentationer skapa förståelse för varandras synsätt
användes också nu. Med denna serie skrifter i ekumenisk teologi
kom SKR:s tema Lära känna varandra på djupet att få en djupare
belysning.

Vågrörelsen
Den ekumeniska vågrörelsen under de senaste årtiondena är
tydlig – inte bara när det gäller bredd eller djup i de teologiska
samtalen. Det vore orättvist att tala om ekumenisk vinter eller vår
i den svenska utvecklingen. Vid en snabb tillbakablick kan man
se hur det har handlat om en kontextuell teologi, olika för varje
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tidsperiod, medan den lokalekumeniska kartan drastiskt har ritats
om. För framtiden finns en del att lära av erfarenheterna i SKRgemenskapen: Hur ska ekumenisk teologi påverka varje kyrka och
kontakten mellan kyrkorna i framtiden? Då räcker det inte med
komparativa studier, utan att våga låta mötet med varandra göra
något nytt med oss – när vi lär oss tyda mönstren, lockas närmare
varandra och prövar vägar mot djupare enhet.
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Bildcollage, Sveriges kristna råd då och nu
På de följande tre sidorna, spalterna uppifrån och ner
Sid 1
- Direktor Olle Kristenson, generalsekreterare Karin Wiborn och
direktor Björn Cedersjö år 2012. Foto: Arne Hyckenberg
- Nattvardsfirande i Uppsala domkyrka år 2004. Foto: SKR
- Personalen på kansliet i maj 2012. Foto: Arne Hyckenberg
- Åke Göransson redovisar år 2002 utvärderingen av Sveriges
kristna råds första tio år. Foto: Carl-Johan Friman
- Gudstjänst i Östassyriska kyrkan under årsmötet i Jönköping i
maj 2012. Foto: Mikael Stjernberg
- Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att
utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter
och häkten i landet. Foto: Peter Carlsson
- Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd i manifestation
för religionsfrihet i Almedalen 2012. Foto: Mikael Stjernberg
Sid 2
- Guatemalas utrikesminister i samtal med Björn Cedersjö på
Ekumeniska centret i september 2012. Foto: Mikael Stjernberg
- Styrelsen för Sveriges kristna råd sammanträder i september
2012. Foto: Mikael Stjernberg
- Marknadsföring av Kyrkornas globala vecka år 2006. Foto: SKR
- Gudstjänst i Ekumeniska centret dit Sveriges kristna råd flyttade
under år 2011. Foto: Mikael Stjernberg
- Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker årskonferensen 2010
som hölls i Södertälje. Foto: Johan Norrfjärd
- Presidiet för Sveriges kristna råd år 2000. Foto: Carl-Johan Friman
- Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik. Foto: SKR
Sid 3
- Kyrkoledarnas resa till Palestina och Israel år 2004. Foto: SKR
- Gudstjänstfirande i samband med årsmötet som hölls i Vadstena
år 2004. Foto: Carl-Johan Friman
- Styrelsen för Sveriges kristna råd år 1999. Foto: SKR
- Lansering av skolmaterialet ”Den blomstertid nu kommer” år
2007. Foto: SKR
- Lennart Molin lämnar över en gåva till patriarken i Serbiska
Ortodoxa kyrkan i Belgrad år 2006. Foto: Carl-Johan Friman
- Jubileumsfest för Sveriges kristna råd som fyllde tio år 2002.
Foto: SKR
- Sveriges kristna råd uppvaktar kronprinsessan Victoria och prins
Daniel med en krubba i bröllopspresent år 2010. Foto: SKR

SKR som samhällsaktör
Lennart Molin
Tidigare direktor för kärnområdet Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
Är det möjligt för kyrkorna att uppträda som en samlad och kraftfull samhällsaktör? Eller är det bara en dröm att de kan tala med
en gemensam röst? Vad bevisar SKR:s 20-åriga historia, när det
gäller kyrkornas förmåga att samla sig och bli en faktor att räkna
med i samhällsutvecklingen?
Det fanns en tydlig vilja vid bildandet, att SKR skulle bli en
samhällsaktör – åtminstone på vissa områden. Fred, rättvisa och
miljö var nyckelord inom ekumeniken på 1990-talet. Det unga
SKR ärvde en uppgift från den nedlagda Svenska ekumeniska
nämnden, att svara på frågan som dåvarande statsminister Ingvar
Carlsson ställt: ”Har staten och kyrkorna ett gemensamt ansvar
för en värdegrund för samhället?” Det blev en skrift om grundläggande värderingar.
Det är lättare för kyrkorna att samlas kring mer allmänna
utmaningar än att ge svar på konkreta etiska frågor i livets början
och slut. Till oenighetsfrågorna hör också konflikten i Mellanöstern, homosexualiteten och äktenskapet. Utmaningen för
kyrkorna har varit att inte sopa de svåra frågorna under mattan
och åtminstone inom SKR:s styrelse har det funnits utrymme att
behandla konfliktstinna dilemman.

Migrationsfrågorna alltid viktiga
På andra områden har samstämmigheten varit påtaglig. SKR
tillsammans med Frikyrkosamråd stod samlat bakom den tribunal
(Forum Asyl) som 1994 hade i uppdrag att genomlysa den svenska asylprocessen. Det fanns ingen tvekan hos någon medlemskyrka över att genomföra Påskuppropet 2005 för en generösare
svensk asylpolitik. Styrelsen lyssnade noggrant till de råd som gavs
av SKR:s arbetsgrupp för migration och integration. Den gruppen
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följde upp Påskuppropet med en skrift om vilken migrationspolitik kyrkorna står bakom. Detta vill vi, förklarade kyrkorna med en
samlad röst om migrationsfrågorna.
Erfarenheter från missionen har påverkat kyrkorna att ta del
i kampen mot fattigdom i världen och till att stödja utvecklingen
mot en rättvisare världsekonomi. U-veckan startade på 1970-talet
och efter några års uppehåll före och efter 2000 återupptogs den
som ”Kyrkornas globala vecka”. Kyrkorna var aktiva i den så kal�lade Jubelårskampanjen som krävde en skuldavskrivning för de
fattiga länderna i samband med millennieskiftet. Det är också för
att stödja ekonomisk rättvisa som SKR har varit huvudman för
Kyrkornas U-fond, där kyrkor och församlingar getts möjlighet
att placera pengar vilka sedan använts för placeringar som bidrar
till minskad fattigdom i världen.
Kyrkorna är internationella och det märks i engagemanget för
global rättvisa. Frågorna om klimat och miljö pekar på behovet att särskilt de rika länderna tar sitt ansvar. Dessa bär på en
ekologisk skuld, som de kan betala av genom att ställa upp bakom
Kyoto-protokollets krav på minskade utsläpp av växthusgaser.
Det är också ett utslag av global solidaritet när kyrkorna ställer
upp på rättvis handel, och det är helt i linje med detta solidariska
tänkande som SKR 2009 startade ”Kyrkor för Fair Trade”.

Ekumenik och fred
Ibland har det, med rätta, sagts att den ekumeniska rörelsen är en
internationell fredsrörelse. Fredsfrågorna har genom åren haft en
viktig plats i SKR. Försoning är centralt i kristen teologi. Genom
många projekt har SKR bidragit till att skapa opinion för ickevåld
och konfliktförebyggande. Dessutom har SKR varit medaktör i
olika fredsskapande insatser på Balkan och i Sydafrika. Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel fortsätter i hopp och längtan
efter fred i det området.
Vid årsmötet i Skellefteå 1999 gjorde SKR ett balanserat uttalande med anledning av Kosovokrisen som uppmärksammades i
medier och inte minst bland politiker för att SKR:s hela bredd av
kyrkor stod bakom.
Det var politiskt mer kontroversiellt, när kyrkorna kritiserade
Jas-affären med Sydafrika. SKR tackade nej till deltagande i regeringens inbjudan i den stora Sydafrikasatsningen 1999, men var
med som en av inbjudarna till ett seminarium i Kapstaden som
samlade kritiker och politiskt ansvariga för Jas-affären. I början av
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2000-talet togs vapenhandelsfrågorna upp i ett brett perspektiv.
Det blev inledningen till Göteborgsprocessens olika internationella konferenser om vapenhandel.
Efter millennieskiftet inledde SKR sitt Fredskulturprogram
i anslutning till Kyrkornas världsråds årtionde för att övervinna
våldet. En särskild Ickevåldsfond startades för att lyfta fram och
beprisa goda exempel på initiativ mot våld i Sverige. För att uppmärksamma Liv- & Fredinstitutets tjugoåriga historia arrangerade
SKR 2004 tillsammans med bland annat detta institut en interreligiös konferens under temat ”Tools for Peace”.
Fredskulturprogrammet avslutades 2011 och SKR:s presidium
gjorde ett starkt uttalande för att SKR ska vara ”en tydlig röst och
aktör för fred och rättvisa”. En skrift publicerades av SKR med
titeln FRED – detta vill kyrkorna i Sverige.
Fredsfrågan väger också tungt i kyrkornas Europa-engagemang. I samband med Sveriges inträde i EU genomförde SKR
en informationsinsats och en arbetsgrupp utarbetade 1997 en
plattform för kyrkornas arbete med EU-frågor. I samband med de
svenska ordförandeskapen i EU 2001 och 2009 tog SKR initiativ till att skapa opinion på områden av vikt för kyrkorna. 2009
trycktes två skrifter som fick spridning inte bara i Sverige. I detta
samverkade SKR med Kyrkornas EU-kontor som SKR grundat
tillsammans med Hela människan 1999.

Samordning och samråd
SKR har alltså haft en roll att samordna kyrkorna i rollen som
samhällsaktör. Samtidigt har SKR verkat för att samla kyrkorna
till interna samråd och överläggningar i olika samhällsfrågor. En
särskild diakoniarbetsgrupp med representanter för kyrkornas
diakoniarbete har regelbundet träffats för att informera varandra
och samråda. Gruppen har tagit ansvar för Diakonins månad
som årligen genomförs i september. I början av 2000-talet hade
arbetsgruppen fokus på frågor om social ekonomi och gruppen
var ett viktigt stöd när SKR 2011 hade en dialog med regeringen
om socialförsäkringspolitiken.
Andra områden där SKR samordnat kyrkorna till gemensamma initiativ har varit kring frågor om handikapp och funktionshinder. I samarbete med föreningen Furuboda har en arbetsgrupp
funnits för att skapa opinion på detta område. Det har bland annat skett genom en programskrift om vad kyrkorna bör göra när
det gäller funktionshinder och funktionsnedsättningar, En kyrka
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för alla. Ett viktigt projekt om invandrarfamiljer med barn och
vuxna som lever med funktionshinder genomfördes i början av
2000-talet under temat Dubbel utsatthet. Detta projekt genomfördes delvis i samverkan med Sveriges Muslimska Råd.

Del av det civila samhället
Mycket mer skulle kunna sägas om SKR:s roll som samhällsaktör.
Styrelsen har antagit ett stort antal svar på statliga remisser på
diverse sakområden. Uppvaktningar har gjorts av ministrar och på
myndigheter. Olika initiativ har tagits tillsammans med andra organisationer inom den så kallade civila sektorn av samhället. 2010
var SKR delaktig i skapandet av Civos, en paraplyorganisation för
civilsamhället, liksom i tankesmedjan Sektor3.
Dialog har varit ett huvudord vid planering och genomförande av möten mellan kyrkorna och övriga samhället. Bland annat
har det gällt i kontakterna med arbetslivets organisationer inom
Kyrka och arbetsliv som dessutom genererat en särskild plattform
för mötet mellan Kyrka och polis.
Varför ska kyrkorna vara en aktör i samhällsfrågor? Vad vill
SKR uppnå i sin roll som samhällsaktör? Jag tror att det finns två
ord som är centrala för kyrkorna i denna roll: kärlek och tjänst.
Båda dessa begrepp är centrala i den kristna etiken, men används
sällan i det offentliga livet, när enskilda eller grupper av människor uppmanas till samhällsengagemang.
Vid en konferens om Social ekonomi under det svenska EUordförandeskapet 2001 uppstod en diskussion om användandet
av ordet medlemsnytta. Från kyrkornas sida betonades att det är
en viktig princip för den kyrkliga diakonin att inte göra skillnad på medlemmar och andra. Det finns ett drag av oegennytta
i diakonin, som kan beskrivas som kyrkornas verksamhet för
tjänst mot nästan. Grunden för detta tjänande ska vara kärleken
till medmänniskan. Orden kärlek och tjänst sammanfattar den
kristna etiken och är svaret på vad SKR vill i rollen som samhällsaktör.
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Lära känna varandra på djupet
Mihai Radu, styrelseledamot.
Representerar den ortodoxa kyrkofamiljen.
Hade du några ekumeniska erfarenheter innan du blev engagerad
i SKR?
Där jag växte upp fanns förutom ortodoxa kyrkan bara katolska
församlingar. Min pappa hade goda relationer med den katolske
prästen. Sedan jag kom till Sverige och började arbeta som präst
här har det funnits fem biskopar i Lund och Växjö och fem
ärkebiskopar. Jag har träffat dem alla och haft personliga relationer med dem. I Malmö har jag också varit aktiv i det lokala
ekumeniska rådet, det fungerade bra. I Växjö, när Sven Lindegård
var biskop där, samlade han alla regionala kyrkoledare, också från
frikyrkorna – det var ju lite av deras ”hemland”. Där knöt vi vänskapsband och det fördjupade mina kunskaper om andra kyrkor
än Svenska kyrkan. De mötena har fortsatt i Växjö.
Kan du berätta om någon viktig erfarenhet eller lärdom som ditt
engagemang i SKR har gett dig, kanske något du omvärderat?
Jag var aktiv också i SKR:s föregångare Svenska ekumeniska
nämnden och under flera år där talade vi om hur Sveriges kristna
råd skulle kunna formas, hur stadgarna skulle kunna skrivas med
mera. Det gav många fina erfarenheter, man blev goda vänner, ja
mer än det i och med den andliga dimensionen. En annan fin erfarenhet var när vi arbetade tillsammans med Birger Gerhardsson
och Per-Erik Persson med nyöversättning av trosbekännelserna
och Fader vår. Kyrkoledarresor och alla årsmöten förstås.
Är det något särskilt du känt att du kunnat bidra med från din
kyrkotradition till SKR-engagerade från de andra kyrkofamiljerna?
Hur viktigt det är med en trinitarisk teologi. Det perspektivet har
jag försökt bidra med från före SKR:s bildande till nu när den nya
kyrkan Gemensam framtid bildades.
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Vad har SKR betytt för den
katolska kyrkofamiljen?
Magdalena Dahlborg
Ekumenisk handläggare, Stockholms katolska stift
Vi tror på en helig, katolsk/allmän och apostolisk kyrka. Kristi
bön om enhet i Johannesevangeliet 17:21 ekar i den kristna trosbekännelsen och i den kristna självförståelsen. Den synliga enheten och den fullständiga gemenskapen är ett mål för varje troende.
Det är inte fråga om likhet, utan om en gemenskap med Treenigheten som förebild. Gemenskapen består av olika personer, med
olika egenskaper och förmågor, men är ändå en kristenhet.
Kyrkans, de troendes, uppdrag är fyrfaldigt: koinonia, martyria, leitourgia och diakonia. Dessa är inte skilda handlingar,
utan fyra aspekter av det kristna livet. Gemenskapen (koinonia)
uttrycks i eukaristin och är mål och centrum i det kristna liv som
i sig är ett vittnesbörd (martyria) om Guds rike, en gudstjänst
(leitourgia) och en tjänst (diakonia) åt mänskligheten. Enheten är
inte sitt eget område, utan en del av kristenheten på samma sätt
som formen är en del av människan, och bristen i gemenskap har
som konsekvens skillnader i vittnesbörd, skillnader i gudstjänst/
liturgi och skillnader i hur samfunden tjänar mänskligheten. Att
de kristna, i strid med Guds vilja, är splittrade är en svår skada
på kristenheten som helhet. Därför uppmuntrar Katolska kyrkan
sina stift, församlingar och medlemmar att prioritera ekumeniken,
allt efter kompetens och lokala behov.
Enhet är för Katolska kyrkan av nödvändighet också en synlig,
strukturell enhet. Den synliga kyrkan och den andliga kyrkan är
två aspekter av samma verklighet och går inte att skilja åt. Andra
vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, Lumen
Gentium, säger att ”I Kristus är kyrkan ett slags sakrament, ett
tecken och ett redskap för den innerligaste föreningen med Gud
och för hela mänsklighetens enhet.” Kyrkan är samtidigt andlig
och värdslig, samtidigt tecken på och redskap för enheten. Den
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sakramentala karaktären och övertygelsen att kyrkan är Guds
verk, som vi har att förvalta, innebär att teologiska samtal och
samtida utmaningar måste antas med stor respekt för hur Guds
vilja med sitt verk tolkats genom historien. Att balansera detta
mot en öppenhet såväl för samtidens möjligheter och för andra
samfunds gåvor och insikter är en stor utmaning.

Teologisk reflektion grunden
För att kunna bygga en strukturell enhet, oavsett hur den ser ut,
måste vi vara överens om vilka byggstenar som är hörnstenar, vad
som är grunden, vilka som är de bärande väggarna. Det är nödvändigt att identifiera och respektera de delar som, om de plockas
bort, innebär att hela bygget rasar. Av detta skäl har Stockholms
katolska stift redan i de förberedande diskussionerna kring det
som skulle komma att bli Sveriges kristna råd betonat vikten av
gemensam teologisk reflektion. Andra områden kan göras också
av andra organisationer, men just den teologiska reflektionen, det
pågående samtalet om teologiska aspekter av och konsekvenser för
våra samtida utmaningar görs allra bäst av kyrkorna tillsammans
med varje kyrkas gåvor, erfarenheter och uttryck.
Samtidigt är det karitativa arbetet, diakonin, en central uppgift för kyrkorna i världen idag. I det uppdaterade direktorium för
ekumeniken som Påvliga rådet för de kristnas enhet gav ut 1993
heter det i §162 ”Kristna kan inte stänga sina hjärtan inför vår
samtids skriande nöd. Det bidrag som de kan ge på livets alla områden, där behovet av frälsning blir uppenbart, blir mer verksamt
när de samverkar och man kan se att de är eniga i sin samverkan.
Följaktligen kommer de att vara angelägna att göra allt som deras
tro tillåter gemensamt. Frånvaron av full gemenskap mellan olika
kyrkor och samfund, skillnaderna som fortfarande finns inom
troslära och moral, sårade minnen och söndringens historiska arv
– allt detta innebär en begränsning av vad de kristna för närvarande kan göra tillsammans. Men samverkan kan hjälpa dem att
övervinna hindren för full gemenskap, och därmed samla sina
resurser för att främja kristet liv och kristen tjänst och det gemensamma vittnesbörd som detta medför...”. I institutionssjälavården,
följeslagarprogrammet och andra delar av SKR:s verksamhet kan
kyrkorna i gemenskap med andra organisationer samverka där
det går att samverka och därigenom lära känna varandra djupare,
samtidigt som kyrkorna tillsammans i dessa verksamheter kan
bidra med en teologisk fördjupning och botten.
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Dialog vägen framåt
Ekumenik handlar om respekt, öppenhet och välvilja. Den kan
inte handla om låtsad gemenskap där sådan inte finns. Vi får inte
heller blunda för problem och olikheter, utan måste arbeta med
svåra frågor, de öppna såren som gör ont, och finna vilka olikheter som är kyrkoskiljande och vilka som kan rymmas. Dessa
finns mer eller mindre mellan alla kyrkor, men ser olika ut i olika
relationer. Därför betonar Katolska kyrkan den bilaterala eller
multilaterala dialogen som redskap för enhetsbyggande. Särskilt
här är SKR, och har varit, av stor betydelse för Katolska kyrkan
i Sverige. SKR är, framför allt annat, en mötesplats för kyrkorna
där relationer kan påbörjas och där närmanden kan ske, varigenom samtal kan inledas och vägen mot djupare enhet anträdas.
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Vad har SKR betytt för
den ortodoxa kyrkofamiljen?
Michael Hjälm
Tidigare samordnare av den ortodoxa kyrkofamiljen, numera dekan
för Sankt Ignatios, teologisk sekreterare för Ortodoxa kyrkan i Finland.

De ortodoxa kyrkornas kairos: igår, idag och imorgon
Under två dagar hösten 2012 grundades först stiftelsen Sankt Ignatios, de ortodoxa kyrkornas samarbetsorgan, den 5 oktober, då fyra
biskopar skrev under stadgarna, och dagen därpå, den 6 oktober,
examinerades de två första seminaristerna från Sankt Ignatios,
Magnus Nordqvist och Daniel Öhrvall. Dagen till ära fick dessutom Kerstin Enlund, förbundsrektor i Studieförbundet Bilda och
Murat Posluk, Syrisk-ortodoxa kyrkan, motta Sankt Ignatios orden,
som delades ut för första gången. Det här är två historiska dagar
som speglar de ortodoxa kyrkornas kairos; ett nu som sammanfattar historia och framtid. Nedan vill jag beskriva detta kairos och på
vilket sätt Sveriges kristna råd har bidragit till detta och vilka frågor
som framtiden får svara på.

Igår
Låt oss börja i det förflutna. Detta kairos i dagarna två började i
Sveriges kristna råd när man skapade den ortodoxa kyrkofamiljen, som egentligen är minst två kyrkofamiljer, den bysantinskortodoxa och den orientalisk-ortodoxa. Dessa har varit splittrade
från varandra i 1500 år. Vad var det då som förde samman dessa i
Sveriges kristna råd? Svaret är helt enkelt att de blev över efter att
frikyrkofamiljen, katolska familjen och den lutherska familjen hade
skilts ut. Kyrkoledarna reflekterar över detta i stadgarna för Stiftelsen Sankt Ignatios: ”Bakgrunden till samarbetet ligger i att de två
kyrkofamiljerna fördes samman inom ramen för samarbetet med
andra kristna samfund. Det medförde att vi blev tvungna att antingen förkasta den uppkomna situationen eller anta utmaningen
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och samarbeta trots en mer än 1 500 år lång splittring. Våra två
olika kyrkofamiljer är inte enade, men vi har ömsesidigt förbundit
oss att arbeta för enhet, inte genom förhandlingar, utan genom att
söka djupt i våra rötter efter sanningen. Vi har upptäckt att vi inte
behöver kompromissa med sanningen för att nå fram till enhet,
men att vi måste foga kärlek och respekt till vår strävan för att
den skall bära frukt, såsom den helige Efraim säger; ”Sanning och
kärlek är oskiljaktiga vingar, sanning utan kärlek kan inte flyga.”I samband med att Sankt Ignatios´ orden delades ut liknade
Magnus Nordqvist pristagarna Kerstin Enlund och Murat Posluk
vid utvecklingen i Sydafrika. Om en förändring av maktstrukturer
ska kunna ske så måste det för det första finnas en ”gatekeeper”
som tillhör makten. Kerstin Enlund, i egenskap av förbundsrektor
i dåvarande Frikyrkliga studieförbundet, var den grindvakten.
Hon fick priset för sin insats inom folkbildningsvärlden, men hon
skulle lika gärna kunnat få den för sin insats i Sveriges kristna råd.
Tidigt i rådets historia intog hon en nyckelposition genom sin
roll som ledamot i arbetsutskottet där hon var delaktig i att öppna
flera möjligheter för östkyrkorna. Hon delade den rollen med
flera, inte minst Thord-Ove Thordson, rådets förste generalsekreterare.
Det måste också, menade Magnus Nordqvist, finnas någon
som vågar och kan gå in genom grinden. Inom folkbildningen
var Murat Posluk en av dessa som tog plats i det som skulle leda
fram till Sankt Ignatios. Inom Sveriges kristna råd var det Torsten
Kälvemark som tog chansen och tog plats i rådet och placerade
de ortodoxa kyrkorna på den svenska samfundskartan. Sveriges
kristna råd har fungerat som en ”gatekeeper” för de ortodoxa
kyrkorna och här har rådet haft och har en avgörande betydelse.

Idag
Låt oss nu gå till nuet. Daniel Öhrvall avslutade sin examensföreläsning med följande ord: ”Vi måste offra Treenigheten och
alla våra dogmer (i eukaristin) om tron skall fullkomnas i kärlek.”
Daniel lyfte fram fornkyrkans typiska reflektion över att dogmerna i sig inte leder till enhet, utan livet i Kristus, som i hans
föreläsning framför allt kommer till uttryck när kyrkan samlas för
att fira liturgin, är nyckeln till enhet.
Traditionellt har man ställt Faith and Order mot Life and
Work, men det finns en annan mer djupgående motsättning,
den mellan kyrkan som ensam i sitt slag, som drar sig undan från
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världen, och kyrkan som relevant för världen, som talar på världens
vis. Kyrkan som ensam i sitt slag verkar ha drunknat i föreställningen om kyrkan som relevant för världen i dagens ekumeniska
rörelse. Sveriges kristna råd är inte annorlunda. I hög grad tycks
ekumeniken vara en fråga för världen om världen medan kyrkan
som en och unik tycks ha fallit bort. Det är helt enkelt lättare för
en ekumenisk organisation att enas kring politiska sakfrågor än att
finna en gemensam identitet. Även om ämnet ter sig annorlunda
blir bilden densamma om vi tittar på Faith and Order. Skickliga
teologer behandlar olika filosofiska problemställningar och söker
gemensamma beskrivningar, men som ofta lika gärna kunde ske på
ett universitet som i en ekumenisk organisation. Ekumeniken tycks
helt enkelt sakna en själ i nutid.

Imorgon
Låt oss nu gå till framtiden. Den ekumeniska rörelsen måste lyfta
blicken och reflektera över hur identitet förhåller sig till enhet.
Den bredd som Sveriges kristna råd har är bra när vi gör uttalanden och vill påverka maktens boningar, men är svårbemästrad när
vi söker enhet som inte bygger primärt på teologiska avhandlingar
eller politiska ställningstaganden utan på vårt intresse för varandra
och hur vi förmår att identifiera oss med varandra.
Den bakomliggande frågan tror jag handlar om hur den
ekumeniska rörelsen kan vara såväl katolsk som ekumenisk. Å ena
sidan är kyrkan ensam i sitt slag och kan inte jämföras med något
annat i den här världen vilket gör den katolsk. Om kyrkan blir en
av många andra ting i den här världen förlorar den sin katolicitet,
och därmed sin identitet. Å andra sidan vänder sig kyrkan till
världen och talar på ett världsligt vis med tröst och värme. Om
kyrkan upphör att vara relevant för världen så förlorar den sin ekumenicitet, och sluter sig för att bara existera för den egna gruppen.
Problemet är att kyrkans katolicitet hänger intimt samman med
kyrkans enhet, en enhet som en ekumenisk organisation nästintill
per defintion inte har.
Kanske har ekumeniska organisationer spelat ut sin roll att
verka för en katolsk enhet där kyrkan är unik och ensam i sitt slag
och har de facto accepterat sin roll som en av flera politiska aktörer.
Idag tycks det mig som om man måste välja mellan katolsk eller
ekumenisk i den ekumeniska rörelsen. Imorgon hoppas jag att vi
tillsammans finner att det går att göra båda samtidigt.
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Lära känna varandra på djupet
Maria Wingård, styrelseledamot.
Representerar den lutherska kyrkofamiljen.
Hade du några ekumeniska erfarenheter innan du blev engagerad
i SKR?
Jag jobbade på Svenska kyrkans unga tidigare och de kristna
ungdomsorganisationerna har en del kontakt, de är i och för sig
kopplade till SKR, men inte med där. Innan det, när jag växte
upp i Skellefteå, hade vi samarbeten där med andra kyrkor. Caféer, musiksamarbete – min första ekumeniska erfarenhet är inte
att prata så mycket utan att man gör saker tillsammans.
Kan du berätta om någon viktig erfarenhet eller lärdom som ditt
engagemang i SKR har gett dig, kanske något du omvärderat?
När jag kom till Uppsala för att läsa teologi hade jag inte enbart positiva erfarenheter av andra kyrkor och samfund. Jag har
nog mest haft fördomar, tänkt att ”vi är nog väldigt långt ifrån
varandra”. Jag läste mycket om olika kyrkor innan jag kom in i
SKR-arbetet. Men det är fantastiskt att vara med och få träffa alla
de fantastiska människorna där, alla samtal, att se att vi inte är så
olika. Jag är så nyfiken, jag har frågat särskilt ortodoxa deltagare
väldigt mycket om olika saker. Jag pratade också med Fredrik
Emanuelson om hur det är att vara katolsk präst och han berättade om vad det betyder för honom. Min bild av katolska kyrkan
blev helt annorlunda. Man kan ha fel och få rätta till!
Är det något särskilt du känt att du kunnat bidra med, från din
kyrkotradition till SKR-engagerade från de andra kyrkofamiljerna?
Det tar tid att komma in i SKR:s arbete, det är en komplicerad
organisation. Det handlar mycket om relationer och det behövs
tid att prata också utanför styrelsemötena. Att hitta min plats tog
lite tid men jag är inte så rädd, jag har försökt att ge ett ungdomsperspektiv – barn och unga – och inte gett mig. Nu har jag fått
ett ansvar för att försöka hitta pedagogiska former för samtalet vid
rådsmötena.
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Vad har SKR betytt för
den lutherska kyrkofamiljen?
Birgitta Larsson
Tidigare missionsdirektor i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan berömmer sig ofta av sin ekumeniska 1900-talshistoria alltifrån Nathan Söderbloms tid och engagemanget i
Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Efter att ha
varit medlem i Svenska ekumeniska nämnden sedan dess tillkomst ställde sig Svenska kyrkan bakom bildandet av Sveriges
kristna råd. Ungefär samtidigt som SKR bildades antog Svenska
kyrkan riktlinjer för det ekumeniska arbetet. De karakteriserades
av det som Svenska kyrkan ofta anklagats för, att koncentrera sig
på internationella ekumeniska relationer och sakna ekumenisk
målsättning för Sveriges del.
I praktiken gav dock Svenska kyrkan sitt helhjärtade stöd till
SKR genom att åta sig ett stort ekonomiskt ansvar. Som största
medlemskyrka utdebiterades också den högsta medlemsavgiften.
Det var förhållandevis små problem inom Centralstyrelsen att
få fram den föreslagna summan även om det inledningsvis fanns
några kritiska frågor om tillräckligt antal tjänster för Svenska
kyrkan i det nybildade SKR.

Familjemedlemmarna
Den lutherska kyrkofamiljen består idag av Svenska kyrkan med
EFS med ett medlemstal av 7,6 miljoner samt av de estniska och
lettiska evangelisk-lutherska kyrkorna med 14500 respektive
2150 medlemmar och den ungerska protestantiska kyrkan med
5200 medlemmar. I styrelsen har Ieva Graufelde i många år representerat den lettiska kyrkan. Men även de andra kyrkorna har
deltagit aktivt och bidragit med sina erfarenheter från en minoritetssituation.
Det råder ingen tvekan om att den nya organisationen med
kyrkofamiljernas ledare som möttes i presidiet möjliggjorde ett
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fördjupat samtal. För Svenska kyrkans del innebar det att ärkebiskopen regelbundet blev involverad i rådets liv. Det kunde ibland
leda till konflikter som när KG Hammar blev starkt ifrågasatt
ekumeniskt på grund av sina kontroversiella ställningstaganden.
Men samtidigt var Hammar en självklar ekumen som stod upp
för att Svenska kyrkan måste fortsätta satsa i och för SKR, även i
tider av nedskärningar. Hammar säger själv: ”Genombrottet kom
efter Ecce Homo då vi kom samman och det visade sig att vår
ekumeniska gemenskap tålde den här påfrestningen. Ekumenik
kan inte betyda att vi alla tycker likadant. Vänskap växer inte om
vi inte vågar motsäga varandra och vågar bjuda på oss själva.”
(Årsbok 2004).
Följande år kom enheten att manifesteras på ett unikt sätt
i Påskuppropet som en uppföljning av Hammars julbrev 2004
till regeringen om de utsatta flyktingbarnens situation. Enheten
omkring uppropet skapades inte av ett under lång tid genomfört
dialogarbete utan var mer av en ad hoc-aktion. Man kände att
detta var något kyrkorna måste göra tillsammans.
Svenska kyrkan har deltagit aktivt i ett antal arbetsgrupper
inom olika områden, men sett ur ett längre ekumeniskt perspektiv
ter sig kärnområdet Ekumenisk teologi särskilt viktigt. Efter tjugo
års förarbete slutfördes i början av SKR:s existens den ekumeniska
versionen av trosbekännelserna och lagom till millennieskiftet
också Herrens bön.

De teologiska samtalen
Johan Dalman, mångårig sekreterare för ekumenik vid kyrkokansliet och därför också aktiv i de ekumeniska samtalen, sammanfattar, på min fråga, betydelsen av SKR för den lutherska kyrkofamiljen.
– I dialogen och samarbetet med andra kyrkor har Svenska
kyrkans ecklesiologiska medvetenhet ökat. De stora ekumeniska
dokumenten, till exempel BEM och Confessing the One Faith
har vi utmanats att plocka ner från hyllan och läsa tillsammans
med andra kyrkor. Flera av de bilaterala dialogerna hade inte varit
så kreativa och konstruktiva denna process förutan.
– Samarbetet i SKR har avdramatiserat gamla konflikter och
meningsskiljaktigheter och synliggjort andra frågor där dialogen
har förutsättningar att bli spänstig och fördjupande. Ett sådant
område är religionsdialogens och frågan om evangelisation.
Arbetet med de tio tumreglerna för god ekumenik var just sådant
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som väckte deltagarnas engagemang. Mötet samfundsanknutna
teologer emellan har ökat respekten och förtroendet kyrkor emellan. Argument som tidigare bara nått oss via media har nu fått ett
ansikte – ett genomreflekterat, kunnigt, begripligt ansikte.
– Statens dialog med kyrkorna inför beslutet om att öppna
upp äktenskapet för samkönade relationer, underlättades av det
faktum att kyrkorna samlats under SKR:s paraply. Där fanns
förvisso ingen samstämmighet i sakfrågan, men där fanns en mötesplats när debatten hettade till. Kyrkoledarna satt inte på var sin
bergstopp och kommenterade varandra, de möttes på samma berg
och gjorde det ofta. Det bidrog till att göra tonläget mer respektfullt, säger Johan Dalman.

I stift och församlingar
Har de 20 åren tillsammans i SKR bidragit till att göra Svenska
kyrkans stift och församlingar mera ekumeniskt engagerade?
Charta Oecumenica skickades ut till kyrkomötets ledamöter och
till alla stift och församlingar med förhoppningen att den skulle
studeras och inbjuda till dialog i det egna sammanhanget på olika
nivåer. Det råder ingen tvekan om att många församlingar är
involverade i ekumeniska initiativ såsom Kyrkornas globala vecka
eller Böneveckan för kristen enhet.
Till Kyrkomötet under hösten 2012 föreligger ett förslag att
föra in Ekumeniken i Kyrkoordningen. I inledningen står det:
”Det ekumeniska arbetet sker på nationell nivå, i stiften och i
församlingarna. Församlingsekumeniken är särskilt betydelsefull,
då man möter andra kristna i den lokala miljön, lär känna deras
traditioner, ber och firar gudstjänst tillsammans och samverkar
i olika uppgifter där möjlighet finns.” Så blir den ekumeniska
verksamhet som redan pågår också legitimerad.
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Vad har SKR betytt
för frikyrkofamiljen?
Tord Ström
Tidigare generalsekreterare i Sveriges frikyrkosamråd
Under 1800-talet kom flera folkrörelser in i det svenska samhället,
som höll på att förvandlas från bondesamhälle till industrisamhälle. I spåren av denna omvandling var folkväckelsen en av de
folkrörelser som bröt fram och i opposition mot den etablerade
statskyrkan bildade egna frikyrkosamfund. De som växte fram var
Svenska baptistsamfundet, Svenska missionsförbundet och Metodistkyrkan i Sverige. 1905 samlades dessa samfund till sitt första
frikyrkomöte. Detta och följande frikyrkomöten blev grogrunden
för ett spirande frikyrkligt enhetssträvande som ledde till bildandet av Fria kristliga studentföreningen (FKS) och Frikyrkliga
samarbetskommittén (FSK). FSK bildades 1918 av de tre ovan
nämnda samfunden.
Eftersom flera frikyrkosamfund tillkommit sedan FSK bildades inbjöds samtliga till det första Fria kristna riksmötet 1944.
Detta ledde till att Fribaptisterna (FB), Helgelseförbundet (HF),
Svenska frälsningsarmén (SFA) och Örebromissionen (ÖM) år
1947 blev medlemmar i FSK. Senare tillkom även Svenska
alliansmissionen (SAM). 1963 ändrades namnet på FSK till Sveriges frikyrkoråd (SFR). Då flera frikyrkliga samfund och rörelser
av olika skäl valt att inte vara med i SFR bildades 1975 De fria
kristna samfundens råd, senare kallat Samråd. Detta råd blev en
arbetsgrupp i nära anslutning till SFR med rätt att behandla alla
SFR:s frågor av intresse för den gemenskapen. I verkligheten blev
det en sammanträdeskrävande parallellorganisation, men kanske
nödvändig för ekumenikens skull. Historiskt har inte ekumenik
varit en självklarhet när de olika samfunden grundades eftersom
de alla vuxit fram med sin egen teologi som varit viktig att bevara.
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Medlemmar och observatörer
1992 bildades så Sveriges kristna råd (SKR) som bestod av
lutheraner, katoliker, ortodoxa och frikyrkliga. De flesta av SFR:s
medlemmar anslöt sig till detta, några blev observatörer. I detta
nya läge bildade SFR och Samråd Sveriges frikyrkosamråd (FSR).
Samma år ingick SKR och FSR en samarbetsöverenskommelse
som innebar att viktiga delar av FSR:s arbetsuppgifter överfördes
till SKR. Detta för att undvika dubbelarbete för att istället renodla sina ansvarsområden. För FSR blev särskilt Sjukhuskyrkan
och högskolearbetet viktiga delar i ett gott ekumeniskt samarbete.
SKR:s och FSR:s kanslier fanns i samma lokaler och hade
många funktioner gemensamt vilket var en tillgång. Med tiden
ifrågasattes dock det kloka i att ha två organisationer som mer och
mer flätades samman genom gemensamma projekt och arbetsgrupper. Trots föresatsen att undvika dubbelarbete blev det en hel
del av detta. Dessutom blev det dubbla styrelsefunktioner, dubbla
remissuttalanden etcetera.

Kyrkorna tillsammans
1999 förändrades SKR:s bestämning av sitt uppdrag till att bli
”Kyrkorna tillsammans” där SKR skulle vara ett ”råd där kyrkorna
ses som resurs för varandra”, en öppen ekumenisk mötesplats för
kyrkorna i Sverige. I samband med detta presenterade SKR:s och
FSR:s generalsekreterare en modell för integration. En huvudpunkt i detta förslag var att FSR skulle bli frikyrkofamiljen inom
SKR och därmed en del av SKR. En fördel med detta system var
också en förenkling av ekonomiska och administrativa frågor.
Integrationen har inneburit en hög grad av samordning med
kanslisamverkan och överföring av vissa fält, till exempel Kyrkaskolaarbetet. Några av FSR:s samfund valde trots sin positiva
hållning att bli observatörer i SKR. Sedan 2007 är dock samtliga
kyrkor och samfund medlemmar i SKR, förutom Adventistsamfundet som är observatör. Därmed har SKR en ekumenisk bredd
som är världsunik.
I en ekumenisk gemenskap finns inte samsyn i alla frågor.
Ecce Homo-debatten 1998 kunde ha fördröjt integrationen
mellan SKR och FSR, för att inte säga splittrat den ekumeniska
gemenskapen. Genom de årliga kyrkoledardagarna, som inföll
när debatten gick som hetast, kunde dock ett konstruktivt samtal
hållas och debatten avslutas, även om åsikterna gick isär. Inför
utredningen om Staten och trossamfunden spelade FSR en viktig
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roll genom sin egen religionsfrihetskommitté och sina uppmärksammade remissvar. Det arbetet hade stor betydelse för alla
kyrkofamiljerna.
Genom SKR har alla kyrkofamiljer upptäckt att man trots
olika teologi och skilda traditioner ändå hör samman. Samtidigt
har alla lämnat bidrag till den ekumeniska gemenskapen. SKR
är associerad medlem i Kyrkornas världsråd och Europeiska
kyrkokonferensen. Ett försök från FSR:s sida att bli observatör
i European Evangelical Alliance (EEA) för att också därifrån få
impulser till den ekumeniska situationen i Sverige misslyckades
dock. Försöket sanktionerades av SKR:s presidium men majoriteten i EEA:s rådsmöte byggde hellre murar än broar.
Frikyrkofamiljens vandring mot ekumeniken har inte varit entydig. Somliga har bejakat ekumeniken som svar på Jesu bön om
att alla ska vara ett. Andra har dröjt på stegen. Samtidigt har nog
alla kommit fram till att man hör samman i gemensam kallelse att
vara Guds röst i vårt land. Ekumeniken är nu viktig för alla och
oåterkallelig. Det har skapats ett ömsesidigt förtroende inom SKR
och vi upptäcker att vi alla är Jesu vänner, även om uttrycksformerna kan skifta.
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Lära känna varandra på djupet
Bobby Sjölander, missionsföreståndare i Adventistsamfundet.
Hade du några ekumeniska erfarenheter innan du blev engagerad
i SKR?
Jag har varit pastor i vår lokala församling i Ekebyholm och varit
med i det lokala ekumeniska rådet här, med samtal och gudstjänster. Tidigare arbetade jag i flera år i USA och där var jag kaplan
och rådgivare på ett ekumeniskt hospice, tillsammans med kaplaner från olika kyrkor och samfund.
Kan du berätta om någon viktig erfarenhet eller lärdom som ditt
engagemang i SKR har gett dig, kanske något du omvärderat?
Jag trivs mycket bra i SKR-gemenskapen. Vi är observatörer, men
vi känner ett stort engagemang. Det känns viktigt att finnas med,
på det sätt som SKR jobbar och med målsättningen att lära känna
varandra på djupet.
Två erfarenheter känns speciellt viktiga. Dels den kunskap om
olika gudstjänsttraditioner man får genom de gudstjänster vi firar
vid olika tillfällen. Dels att möta så många personligheter och se
deras längtan och passion att tjäna andra och att dela med sig av
tron. Man kan känna igen sig i varandra. Det är fint att det finns
en öppenhet och en vilja att verkligen lyssna till varann. Det finns
ingen misstänksamhet i dialogen.
Är det något särskilt du känt att du kunnat bidra med, från din
kyrkotradition till SKR-engagerade från de andra kyrkofamiljerna?
Första uppgiften för mig är ju att vara ett ansikte och en referenspunkt för dem som inte känner Adventistsamfundet särskilt väl.
Jag bidrar genom att finnas med. I mindre grupper har det ibland
blivit tillfälle att lyfta fram en stark betoning av helheten i Bibeln,
skapelsetron och sabbaten. I vår tradition finns också en betoning
av hälsa, och här finns mer att bidra med!
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Kyrkofamiljesamordnarna
om nuet och framtiden
Magdalena Dahlborg, katolsk samordnare
Hur ”mår” den svenska ekumeniken idag?
Den mår förhållandevis bra. Vi har fått se några stora samgåenden och vi ser mer av djupare teologisk diskussion. Sedan finns
det en inte så organiserad ekumenik, nu också på nationell nivå:
Jesusmanifestationen, Berget i Rättvik, Oas-rörelsen. För bara
några år sedan talade man om en ekumenisk vinter, det gör man
inte idag. Nu kanske det istället krävs en viss försiktighet, händer
det för mycket för snabbt, kan det bli bakslag om det inte är nog
genomtänkt.
Finns det olika synsätt inom din kyrkofamilj om ekumenikens
betydelse?
Det finns alltid olika fåror i Katolska kyrkan. Men ekumeniken
är en prioriterad fråga för läroämbetet och det är vad vi lokalt
arbetar efter.
Vad krävs – av din kyrkofamilj eller andra – för att ekumeniken ska
ta några ytterligare större steg framåt?
Det är en svår fråga. Jag tycker att det går framåt. Men ödmjukhet
är inte katolska kyrkans starkaste sida, vi kanske måste bli ännu
bättre på att komma ihåg att vi kan känna igen sanningen också i
andra kyrkor. Sedan kom Johannes Paulus II med en viktig utmaning när han frågade vilken plats enhetens ämbete kan ha ibland
mångfalden kyrkor. Det behöver vi diskutera med de övriga.
Hur långt kan vi nå, om ekumeniken utvecklas riktigt bra under de
närmaste fem åren?
Det allra mest spännande är att se vad som händer bland de ortodoxa kyrkorna. Dels i spåren av den arabiska våren, men också
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med de signaler om större ekumenisk öppenhet som kommer från
Ryssland. Intressant är också vad som kommer att hända i spåren
av processen kring den nya kyrkan Gemensam framtid. Samgåendeprocessen har varit mycket öppen och har i många samfund och
dialoger aktualiserat och vitaliserat diskussionen om ecklesiologi,
kyrkosyn. Detta kan ge såväl positiva som negativa konsekvenser
för strävandet efter enhet.
Du får chansen att ge en utmaning till de övriga kyrkofamiljerna.
Vad blir det?
Våga luta er tillbaka, be och låta Anden verka, våga släppa taget.
Vi kan inte göra allt.

Misha Jaksic, ortodox samordnare
Hur ”mår” den svenska ekumeniken idag?
Den har definitivt tagit steg i rätt riktning. Från vår synvinkel kan
vi säga att det inte bara handlar om att väst ska förstå öst, utan
om att kyrkorna från öst ska hitta sin plats här i väst. Vårt steg behöver vara ut ur enklaviseringen – vi bor inte längre i Serbien eller
i Ryssland. Vi behöver bli mer ett som ortodox kyrka. Generellt är
den ekumeniska miljön i Sverige inbjudande, men mångfald kräver att man också låter de inbjudna vara med och forma agendan.
Ofta erbjuds vi en färdig produkt att tacka ja eller nej till.
Finns det olika synsätt inom din kyrkofamilj om ekumenikens
betydelse?
Man vet lika bra – eller dåligt – i vår kyrkofamilj som i andra att
det pågår ett ekumeniskt arbete. Ortodoxa kristna har upplevt att
andra kyrkor erbjudit kyrkolokaler på lokal nivå, man har insett
att det finns andra kyrkor och att vi är beroende av varandra. Men
det är svårt att hinna med, i första hand satsar man den tid man
har på den egna kyrkan, den egna överlevnaden, i andra hand
på ortodoxt samarbete. Då finns inte mycket kraft kvar till den
bredare ekumeniken.
Vad krävs – av din kyrkofamilj eller andra – för att ekumeniken ska
ta några ytterligare större steg framåt?
Vi behöver se att vi har gemensamma utmaningar i samhället,
till och med interreligiöst – religionen måste kämpa för sin plats
47

i samhället. Nyhitkomna samfund behöver hitta sin identitet. Vi
ortodoxa behöver organiseras på ett annat sätt, det är ett problem
med de nationella grupperingarna och flera biskopar på samma
territorium. Det skulle behöva vara en samlande kraft, den synliga
enheten skulle bli tydligare, det skulle bli lättare också att möta
andra kristna och andra religioner.
Hur långt kan vi nå, om ekumeniken utvecklas riktigt bra under de
närmaste fem åren?
Hos oss måste det bli ett generationsskifte, människor som är rotade i Sverige måste träda fram för att bära sina kyrkor in mot det
gemensamma. Människor som bor här, som tänker stanna här.
Du får chansen att ge en utmaning till de övriga kyrkofamiljerna.
Vad blir det?
Tröttna inte på att kalla på de ortodoxa in i ekumeniken, inbjud, men ställ också krav – tydliggör att vi ortodoxa har både
ett bidrag och ett ansvar att ge det bidraget. Försök förstå hur vi
fungerar. Ni ska inte nöja er med lite rökelse, någon ikon, så att
ni kan säga: De ortodoxa var också med, de håller med om detta.
Kräv att vi tar vårt ansvar och hjälp oss samtidigt att ta en plats.

Cajsa Sandgren, luthersk samordnare
Hur ”mår” den svenska ekumeniken idag?
Både bra och dåligt. Det nya samfundet Gemensam framtid kommer att vara bra för ekumeniken, man är inte allt för upptagen
med sitt eget utan vill fortsätta att tala med andra. Sedan finns
det inre motsättningar i olika kyrkor, det påverkar ekumeniken
negativt. I ekonomiskt trängda lägen prioriteras inte ekumeniken
av alla. Hur allvarligt tar vi på Jesu ord om enhet?
Finns det olika synsätt inom din kyrkofamilj om ekumenikens
betydelse?
Somliga tänker att ekumeniken bara har med Kyrkornas världsråd
och stora överenskommelser att göra. Den lokala ekumeniken
är viktig, men stöd till organisationerna – som SKR – är också
viktigt. Engagemanget är olika starkt i olika stift, det ges olika
mycket tid för ekumeniska frågor, och interreligiösa.
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Vad krävs – av din kyrkofamilj eller andra – för att ekumeniken ska
ta några ytterligare större steg framåt?
Att vi diskuterar teologi. Att vi vågar ta teologiska frågor, inte bara
socialetik och diakonal samverkan. Hitta var brytpunkterna finns,
var gör vi olika tolkningar? Det kan vara andra saker än teologi
som gör att vi inte kommer närmare varann, maktpositioner och
liknande. Man måste vilja leva sin teologi och samtala. SKR har
kanske inte varit den platsen, kanske kan rådsmötena bli den.
Men då måste kyrkoledarna komma!
Hur långt kan vi nå, om ekumeniken utvecklas riktigt bra under de
närmaste fem åren?
Då arbetar moderkyrkorna och ungdomsorganisationerna tillsammans ekumeniskt. I ungdomsorganisationerna finns potential,
men moderkyrkorna behöver bistå för att utveckla detta. Jag
saknar de yngre.
Du får chansen att ge en utmaning till de övriga kyrkofamiljerna.
Vad blir det?
Försök att i praktiken leva ut det Jesus ber om i Johannes 17.
Endast en är läromästare och fader. Kvinnor bär upp det kristna
livet i de allra flesta sammanhang, men saknas på flera håll helt i
ledningsfunktioner. Och så: Samtala om teologi!

Marianne Andréas, frikyrkosamordnare
Hur ”mår” den svenska ekumeniken idag?
Den organiserade ekumeniken har blivit en etablerad rörelse
mer än en pionjärrörelse. En utmaning är att inte göra halt och
bli förnöjd utan fortsätta fördjupa gemenskapen till exempel på
kyrkoledardagar, ungdomskonferenser, ekumeniska arbetsplatser,
fredsarbete och med teologiska samtal. Ekumeniken ska inte bara
glöda försiktigt utan vara brinnande. Och intressant!
Finns det olika synsätt inom din kyrkofamilj om ekumenikens
betydelse?
Frikyrkorna har gjort en del stora framsteg, nu senast genom att
tre samfund gått samman och format en ny kyrka efter många år
av samgåenden mellan lokala församlingar och samtal på natio49

nell nivå. Också inom andra delar av frikyrkofamiljen finns det
samverkan, till exempel gemensam pastorsutbildning för pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen.
De senaste fem åren har Pingst och EFK kommit in med fullt
medlemskap i SKR. I år är Pelle Hörnmark från pingströrelsen
ordförande, det innebär ett tydligt bejakande och en överlåtelse
till ekumeniken.
Vad krävs – av din kyrkofamilj eller andra – för att ekumeniken ska
ta några ytterligare större steg framåt?
Att man lägger örat till marken och lyssnar in vad vår tid längtar
efter. Det finns ett tomrum kring existentiella frågor. Utmaningen
är att inte titta så mycket in mot det egna utan se mer till människors behov; barn som växer upp utan att möta kristen tro och
undervisning, nyfattigdom som sprider sig såväl materiellt som
andligt, missbruksproblematik som ökar, nysvenskar som söker
finna plats och utrymme. Tillsammans tror jag att samfunden kan
möta tidens behov på ett djupare och relevant sätt.
Hur långt kan vi nå, om ekumeniken utvecklas riktigt bra under de
närmaste fem åren?
Det bästa, om man får drömma lite, vore att vi kunde gå till
samma nattvardsbord fullt ut. Inte minst nu när människor gifter
sig över samfunds- och kyrkofamiljegränser, de behöver få utöva
sin tro tillsammans. I den andliga vården på sjukhus, universitet
och fängelser, där finns en del nya former, som kommit till för
människors skull. Där finns små ”gläntor” där man börjar gestalta
tron på ett nytt sätt utan att bryta med det gamla; det gamla kan
fortfarande känna igen sig i det nya som händer.
Du får chansen att ge en utmaning till de övriga kyrkofamiljerna.
Vad blir det?
Den stora frågan för mig är ”Vad väntar vi egentligen på?” Hur
länge ska kristna människor hindras från att mötas vid samma
nattvardsbord. Jag hoppas att de slutna nattvardsborden öppnas,
att kalken får skiftas och brödet brytas till välsignelse och läkedom
i Kristi kyrka. Jag drömmer om att vi på djupet kallar varandra för
syskon i Kristi kropp och att enheten får proklameras i ord och
handling. Utmaningen till samtliga kyrkofamiljer är att leva och
verka på ett sådant sätt att människor kan säga om trons folk: ”Se
hur de älskar varandra.”
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Slutord från presidiet
Vi kan med tacksamhet lägga tjugo år till vår gemensamma
erfarenhetsbank. Med det sagt är det väsentligt att den ekumeniska strävan inte mattas, inte nöjer sig utan vill vidare, mot en
än djupare enhet. I det inledande kapitlet i Charta Oecumenica
(Sveriges kristna råds skriftserie, Nr 1, sidan 11), riktlinjer för det
växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa, står att läsa:
”Vi får ändå inte slå oss till ro med det nuvarande tillståndet,
om vi ska leva i trohet mot Kristi bön ”...att de alla skall bli ett
och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara
i oss. Då skall världen tro att du har sänt mig” (Johannesevangeliet 17:21). Medvetna om vår egen skuld och beredda till omvändelse måste vi bemöda oss om att övervinna den splittring som
fortfarande råder mellan oss, för att göra det möjligt att tillsammans förkunna evangeliets budskap för alla folk på ett trovärdigt
sätt. Då vi tillsammans lyssnar till Guds ord i den Heliga Skrift,
och utmanas att bekänna vår gemensamma tro och att handla
tillsammans i enlighet med den sanning vi tagit emot, vill vi också
vittna om kärlek och hopp för alla människor.”
Uppdraget och utmaningen är att verka för den kristna enheten för att kunna vara det kristna vittnesbördet, ja, vara Kristus, i
världen på ett trovärdigt sätt. Såväl i vårt svenska samhälle som i
hela världen behövs försoningens kraft inom och mellan människor och länder för att uppnå ett gemensamt och rättvist ansvar för
”hela den bebodda världen”.
Mycket har hänt under dessa tjugo år. Kunskapen om varandra och vänskapen mellan kyrkor har ökat, vilket också skapar
en större nyfikenhet och längtan efter en än djupare gemenskap.
Om det vittnar inte minst de många bilaterala samtal som ägt och
äger rum inom och mellan kyrkofamiljerna i Sveriges kristna råd
(SKR). Det är antagligen unikt i sitt slag internationellt, vilket ger
oss anledning att glädjas. Samtidigt lever vi ännu åtskilda, vilket
är särskilt påtagligt när vi ännu inte delar nattvarden, det heliga
mysteriet, med varandra. Det är en smärta vi delar med hela den
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världsvida kristenheten. Vi behöver vara medvetna om smärtan,
samtidigt som vi ser en styrka i den fördjupade vänskap vi har.
De utmaningar som anades när SKR bildades finns i mångt
och mycket kvar; Kyrkogeografin fortsätter att förändras. Idag
är Svenska kyrkan en fri kyrka, skild från staten, den ortodoxa
kyrkofamiljen fortsätter att växa och stabiliserar sig i det svenska
samhället. Invandrade kristna med andra bakgrunder kommer till
Sverige genom migrationen och är en utmaning som väntar oss.
Den interreligiösa dialogen har visat sig nödvändig och viktig i en
tid då religionens plats i ett sekulärt samhälle diskuteras. Vi utmanas till en fördjupad dialog i samhällsbyggandet och menar oss ha
ett väsentligt bidrag, inte minst i att slå vakt om människovärdet
utifrån den kristna trons skapelseteologi.
Nya utmaningar kommer om och när synen på alla människors lika värde ifrågasätts i samhället liksom grundläggande
fri- och rättigheter. Om inte ekumeniken handlar om att kristna
människor lever i världen tillsammans med andra och ska stärka
kyrkorna att se sin uppgift i detta, så blir ekumeniken inåtriktad
och i bästa fall oviktig.
Ännu en utmaning är att den fördjupade ekumeniken också
ska slå rot ytterligare i lokala församlingar. Vår önskan är att de
nationella samtalen och samverkan mellan kyrkor inom SKR ska
påverkas av och påverka lokal samverkan. Detsamma kan också
sägas gällande världsvida samtal; att genom SKR kan vi påverkas av och påverka internationell samverkan. I syfte att alltmer
svara på Jesu bön om enhet och så förhärliga Kristus genom ett
gemensamt kristet vittnesbörd i den värld vi lever i och bär ett
ansvar för.
I skriften märks en spänning som SKR lever i, delvis genom
sina olika traditioner och delvis genom en allmän mänsklig svårighet att leva i jämvikt; spänningen mellan att vara och att göra.
Styrelsen återvänder ofta till SKR:s väsen av att vara en plattform
för kyrkorna. En mötesplats för samtal och reflektion, ur vilket
det kan födas behov av samverkan. Likväl finns idag projekt som
växt sig till mer stadigvarande verksamheter, och som i sig blir nya
mötesplatser och till stöd för lokal och internationell samverkan.
Så har det gemensamma projektet ”Kyrkornas globala vecka”
blivit ett tillfälle för lokal ekumenisk samverkan på flera orter, och
samtidigt ett rum för samhällspåverkan. Följeslagarprogrammet
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i Israel och Palestina är ett exempel på internationell samverkan
inom Kyrkornas världsråd, en ekumenisk mötesplats för dialog
och handling.
Kanhända är förmågan att leva i och bära spänningar en av
SKR:s största utmaningar? Att vara och att göra, att glädjas över
enhet som är och samtidigt känna smärtan över enhet som ännu
inte är. Att i samtal och dialog uppnå samförstånd och ändå inte
väja för olikheter och oenighet? Må treenige Gud hjälpa oss till
detta.
Med sina tjugo år har SKR nått, om inte mogen ålder, så
åtminstone vuxen ålder. Stabiliteten fanns där redan från början
genom den ekumeniska rörelsen sedan 1920-talet och genom de
organisationer som är en del av SKR:s förhistoria. Medlemskyrkornas vilja, vision och ambition kan sägas vara densamma idag
som från början; att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och
efterföljd genom att svara på Jesu bön om enhet och så utgöra ett
gemensamt kristet vittnesbörd i samhället.
Presidiet i Sveriges kristna råd, oktober 2012
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2012 är det tjugo år sedan Sveriges kristna råd bildades. Det
är nu en lämplig tid att sammanfatta SKR:s början och påminna
oss om de drömmar och visioner, den vilja och längtan, som
ledde fram till den organisation vi är idag. Så skriver SKR:s generalsekreterare, Karin Wiborn, i förordet till den här skriften.
Denna skrift är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring, inte heller är den någon heltäckande beskrivning av
det arbete som bedrivs i rådet. Men den ger en unik inblick i
kyrkornas strävan efter enhet.
En rad olika företrädare för medlemskyrkorna skriver om sina
upplevelser under dessa tjugo år. Andra intervjuas om sin syn
på ekumenik då och nu.
SKR:s idégrund utgår från orden ” Lär känna varandra på djupet
– för att världen ska tro och leva”. SKR utgör ett unikt ekumeniskt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av
medlemskyrkor. Skriften är en hjälp till att lära känna varandra
och oss själva i Sveriges kristna råd.
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