veriges kristna råd har 27 medlemskyrkor
och tre observatörer. Inom dessa ryms olika
kristna traditioner i vårt land. Hit kommer
kyrkorna för att dela erfarenheter och för
att samordna gemensamma projekt. Alla
kyrkor har sin egen identitet och sina egna
prioriteringar. Men tron kan också förena och
utmana.

Kyrkofamiljer

Inom Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade
på fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman
medlemskyrkornas eget arbete inom flera
olika områden. Det görs genom att erbjuda
mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge
kommunikationsservice, stöd för ekumenisk
utveckling och samordning av gemensamma
aktiviteter. Rådet är också en mötesplats för
landets kyrkoledare som regelbundet möts
till rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Verksamheter

Kyrkornas samverkansarbete bedrivs genom
arbetsgrupper eller nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information
om vad som är på gång i andras verksamheter
samt samordning av gemensamma projekt.
Här bearbetas exempelvis frågor kring människosyn och begrepp som fred och rättvisa
för att identifiera kyrkornas prioriteringar för
sina samhällsinsatser. Andra områden är jämställdhet, diakoni, etik, migration och integration. En viktig del är att mötas till teologisk reflektion kring exempelvis kyrkosyn, mission,
religionsteologi, dop och gudstjänstfrågor.
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Opinion
Historik

Sveriges kristna
råd inrättades 1992
som nytt nationellt
ekumeniskt organ
i Sverige, med en
breddad medlemsbas och nya
uppgifter jämfört
med föregångaren
Svenska ekumeniska nämnden som
bildades 1932.

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna
behöver tala med gemensam röst. Det kan
vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig
bakom en manifestation eller en påverkansinsats. Sveriges kristna råd fungerar också
som remissinstans till riksdag och regering då
kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika
frågor och utredningar. Rådet genomför även
utbildningar samt producerar informationsmaterial, exempelvis genom skriftserien.

Ekumeniska åtaganden
Ekumenik

Kyrkornas vilja att
samtala, samarbeta
och att söka enhet
kallas ekumenik.
Ordet ekumenik
kommer från grekiskans ”oikumene”
som kan översättas med ”hela den
bebodda världen”.
Ordet är bildat av
”oikos” som betyder
hus. Ekumenik kan
beskrivas som att
leva tillsammans i
samma hus.

Sveriges kristna råd ansvarar för samordning
av själavård på institutioner inom Kriminalvården (NAV) och andlig vård inom hälso- och
sjukvården (Sjukhuskyrkan) samt på högskola
och universitet (Universitetskyrkan).

Samverkan

En viktig del i arbetet är att visa på kristen
enhet genom att Sveriges kristna råd företräder och representerar medlemskyrkorna i
Sverige. Det sker i kontakt med myndigheter,
regering och civilsamhälle. Internationellt
sker samarbete främst på europanivå med den
Europeiska kyrkokonferensen och på global
nivå med Kyrkornas världsråd. Samverkan
sker också inom Norden.
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1) Påverkansarbete genom Juluppropet.
2) Cirka 20 arbetsgrupper, här den om funktionshinder.
3) Möte på Utrikesdepartementet om religionsfrihet.
4) Ekumenisk gudstjänst i domkyrkan i Uppsala.

Ekumenisk kalender

Sveriges kristna råd samordnar återkommande evenemang, exempelvis utdelningen
av Martin Luther King-priset i januari, Böneveckan för kristen enhet i januari samt Diakonins månad och Skapelsetid i september.

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING
BOX 14 038, 167 14 BROMMA • WWW.SKR.ORG • INFO@SKR.ORG

Sveriges
kristna råd

För dig som är nyfiken på vilka vi är

Kyrkorna
tillsammans
i tro och
handling

+

Hållbar
utveckling

Medlemskyrkor
och observatörer

Opinion

Sjukhuskyrkan

Interreligiös
dialog

Fred och
mänskliga
rättigheter

Lutherska kyrkor:

Diakoni

• Estniska evangelisklutherska kyrkan i
Sverige
• Lettiska evangelisklutherska kyrkan
• Svenska kyrkan med
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
• Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige

6,0
miljoner

Teologi
Universitets
kyrkan

Frikyrkor:

Barn
och unga

Remissinstans

Andlig vård
inom Kriminal
vården

• Evangeliska Frikyrkan
• Frälsningsarmén
• Equmeniakyrkan
• Pingst – Fria församlingar i samverkan
• Svenska
Alliansmissionen
• Vineyard Norden
• Sjundedags
Adventistsamfundet
(observatör)
• Trosrörelsen
(observatör)
• Vännernas samfund –
kväkarna (observatör)

235
tusen

Migration
och integration
Katolska kyrkan:
• Stockholms katolska stift

Ortodoxa och
Österländska
kyrkor:

95
tusen
120
tusen

• Antiokias Grekisk
ortodoxa Kyrka
• Armeniska apostoliska
kyrkan i Sverige
• Bulgariska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Eritreanska ortodoxa
Tewahedo kyrkan i
Sverige
• Etiopiska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Finska ortodoxa församlingen i Sverige
• Grekisk-ortodoxa
metropolitdömet av
Sverige och Skandinavien
• Koptiska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Makedonska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Rysk-ortodoxa kyrkan
(Ekumeniska patriar
katet Konstantinopel)
• Ryska ortodoxa kyrkan
i Sverige (Moskva
patriarkatet)
• Serbiska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Syrisk-ortodoxa kyrkan
• Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och
övriga Skandinavien
• Österns assyriska
kyrka i Sverige
• Österns gamla kyrka

