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SJU HÖJDPUNKTER

SJU HÖJDPUNKTER

höjdpunkter
SJU OLIKA EKUMENISKA
HÄNDELSER UNDER
VERKSAMHETSÅREN 2019
OCH 2020.

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

OKTOBER 2020: Vid det årliga kyrkoledar-

dygnet samlas kyrkoledarna till delande i
gudstjänst, bön och gemenskap. Denna gång
på Marielund, Ekerö.

JANUARI 2019:

Sveriges kristna
råd håller manifestation på Sergels
torg i Stockholm
för konvertiter i
asylprocessen.
SEPTEMBER 2019: Ekumenik
i vardagen. Arbetsgruppen för
ekumenisk diakoni möts till ett
av sina ordinarie möten.

OKTOBER 2019: Karin Wiborn

besöker Malta för att möta dem som
tagit fram materialet för Böneveckan för kristen enhet.

FEBRUARI 202O: Sveriges

kristna råd släpper rapporten
Unga troende i samhället med
frukostseminarium, debattartikel och medverkan i Nyhetsmorgon i TV4.

JANUARI 2019: I kölvattnet

MAJ 2019: Årskonferens i Sö-

dertälje med besök i S:t Afrems
ortodoxa kyrka.
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av #metoo hålls ett rådsmöte
om jämställdhet där bland
annat pastor Esther Kazen
medverkade.

2 0 1 9 – 2 0 2 0 / V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E / 2 0 1 9 – 2 0 2 0 

7

O R G A N I S AT I O N

O R G A N I S AT I O N

Så styrs Sveriges kristna råd
Sveriges kristna råd har 26 medlemskyrkor och tre observatörer
och företräder de olika kyrkotraditionerna i vårt land. Till SKR
kommer kyrkorna för att lära
känna varandra, dela erfarenheter och för att samordna gemensamma projekt. Alla kyrkor har
sina egna prioriteringar men tron
kan också förena och utmana.
Syftet med Sveriges kristna råd
(SKR) är att vara ett uttryck för och
verka för kristen enhet. Styrelsen
har beslutat att arbetet ska vara
uppdelat inom tre områden:

Digitalt möte.

1. VERKSAMHET / REFERENSOCH ARBETSGRUPPER

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.
2. EKUMENISKA ÅTAGANDEN

Styrelsen har under pandemitiden samlats digitalt.
Här från styrelsemötet i december 2020.
FOTO : M I K A E L STJ E R N B E R G
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Sveriges kristna råd ansvarar för
samordning av själavård på institutioner inom Kriminalvården (Nav)
och viss samordning för andlig vård
inom hälso- och sjukvården (Sjukhuskyrkan) samt på högskola och
universitet (Universitetskyrkan).
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Nathans Söderbloms minnesfond är
också ett ekumeniskt åtagande.
3. OPINION

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. Det behövs ett
konsensusbeslut för att kyrkorna
ska kunna uttala sig i en gemensam
fråga. 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 den egna skriftserien.
STYRNING. Medlemskyrkorna på-

verkar arbetet inom Sveriges kristna
råd via olika forum. Årsmötet är
det högst beslutande organet inom
Sveriges kristna råd. Styrelsen möts
fem gånger per år. Styrelsens arbete

leds av presidiet. Fyra gånger per år
samlas representanter från kyrkorna
till rådsmöten för samtal om viktiga
frågor för landets kyrkor.
SAMRÅDSKOLLEGIET. En gång i må-

naden möter ledningen för Sveriges
kristna råd samordnarna för de fyra
kyrkofamiljerna till samrådskollegium. Här rapporterar kyrkofamiljerna och Sveriges kristna råd om
aktuella frågor av relevans för det
ekumeniska arbetet.

LEDNINGSGRUPP. Arbetet på konto-

ret i Alvik, Stockholm, leds av generalsekreteraren. Till stöd har hon en
ledningsgrupp som består av totalt
fem personer (generalsekreteraren,
en teologisk rådgivare, ekonomiansvarig och press- och kommunikationsansvarig).
STAB. Runt generalsekreteraren
finns en stab till stöd i arbetet inom
ekonomi, administration och kommunikation.

Medlemskyrkor
Årsmöte
Rådsmöten

Styrelse

Presidium

Stab

Generalsekreterare

Samrådskollegiet

Ekumeniska
åtaganden

Verksamhet /
Referens- & arbetsgrupper
Opinion

Organisationskarta, så styrs Sveriges kristna råd.
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M E D L E M S KY R KO R

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

Frikyrkor:
• Evangeliska
frikyrkan
• Frälsningsarmén
• Equmeniakyrkan
• Pingst – Fria församlingar i samverkan
• Svenska alliansmissionen
• Vineyard Norden
• Sjundedags
Adventistsamfundet
(observatör)
• Trosrörelsen
(observatör)
• Vännernas samfund
– kväkarna
(observatör)

5,9
miljoner

235
tusen

95
tusen
125
tusen

Katolska kyrkan:
• Stockholms katolska stift

Ortodoxa och
Österländska kyrkor:
• Antiokias ortodoxa kyrka
i Skandinavien
• 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 metro
politdömet av Sverige och
Skandinavien
• Koptiska ortodoxa kyrkan
i Sverige
• Makedonska ortodoxa
kyrkan i Sverige
• Kristi Förklarings ortodoxa
kyrka i rysk tradition
• Ryska ortodoxa kyrkan
i Sverige (Moskva
patriarkatet)
• Serbiska ortodoxa kyrkan
i Sverige
• Syrisk-ortodoxa kyrkan
• Österns assyriska kyrka i
Sverige
• Österns gamla kyrka

29 kyrkor i samverkan
I Sveriges kristna råd möts medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer: den lutherska kyrkofamiljen, den
frikyrkliga kyrkofamiljen, den katolska kyrkofamiljen och den ortodoxa/österländska kyrkofamiljen.
Sveriges kristna råd är en mötesplats för 26 medlemskyrkor samt tre
observatörskyrkor. Inom medlemskyrkorna ryms de olika kristna
traditionerna i vårt land. Rådet
länkar samman medlemskyrkornas
eget arbete inom flera olika områden
vilket görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk,
ge kommunikationsservice, stöd för

Inom Sveriges kristna råd finns 15
ortodoxa och österländska kyrkor.
En av dem är den Koptiska ortodoxa
kyrkan. Här Joseph Gobran, präst
i och föreståndare för det Koptiska
seminariet på Sankt Ignatios college.
FOTO : M I K A E L STJ E R N B E R G
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ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.
ATT UTGÖRA ”kyrkorna tillsam-

mans – i tro och handling” kan
innebära att en eller flera kyrkor
inom ramen för SKR anförtros
uppdrag på delegering för helhetens
räkning. Kyrkornas resurser på olika
sakområden kan även mötas inom

SKR:s ram i nätverksform och på det
sättet gemensamt utgöra en resurs
för ”kyrkorna tillsammans”.
De fyra kyrkofamiljerna inom
Sveriges kristna råd har var sin samordnare. Under de två senaste åren
har SKR:s ledning strukturellt besökt
majoriteten av medlemskyrkorna
och dess kanslier för samtal om ekumenik, samordning och SKR:s roll.
11
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ST Y R E LS E O C H R Å D S M ÖT E N

Ungdomar invalda i styrelsen
Styrelsen för Sveriges kristna råd
har under 2019–2020 haft sammanlagt tio styrelsesammanträden och fem rådsmöten.
Det beredande årsmötet 2020
ställdes in då coronapandemin
försvårade möjligheten att mötas.
Presidiet bedömde att det inte fanns
några akuta ärenden som behövde
tas i det beredande årsmötet och
höll därför endast ett konstituerande styrelsemöte för att välja ny
ordförande enligt tidigare beslutad
turordning. Rådsmötet som skulle
varit i samband med det beredande
årsmötet sköts fram till hösten och
hölls digitalt den 10 september.
Sedan den 14 maj 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:

KÖNSFÖRDELNING
• I SKR:s styrelse är totala antalet ledamöter och ersättare 28.
Av dessa är i styrelsen 11 kvinnor
(39,3 %) och 17 män (60,7 %).
Under förra mandatperioden var
fördelningen 53,6 % kvinnor och
46,4 % män. Könsfördelningen
inom kansliet var vid årsskiftet
2020/2021 följande: 8 kvinnor
(53,3 %) och 7 män (46,7 %).

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G
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Sång vid årsmötet i Södertälje
2019 som delvis arrangerades
tillsammans med Svenska
missionsrådet.
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Den frikyrkliga kyrkofamiljen
Ordinarie
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Lasse Svensson, kyrkoledare,
Equmeniakyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare,
Svenska alliansmissionen
Personlig ersättare
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Linalie Newman, missionsdirektor,
Evangeliska frikyrkan (EFK)
Den katolska kyrkofamiljen
Ordinarie
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Pierre André Mauduit, OP, Stockholms katolska stift
Personlig ersättare
Sr Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms
katolska stift
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Jean Mansour, arkimandrit, Antiokiska ortodoxa kyrkan
Personlig ersättare
Nilous Paulus, Österns Assyriska
kyrka
Anne-Christine Lindvall, Antiokenska kyrkan

FOTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

De fyra ungdomsrepresentanterna
Isak Lahdo, Syrisk-ortodoxa kyrkan
(Ortodoxa kyrkofamiljen), Samuel
Gabrielsäther, Svenska Kyrkans Unga
(Lutherska kyrkofamiljen), Damiana
Sabah, Sveriges Unga Katoliker (Katolska kyrkofamiljen) samt David Norberg,
Pingst Ung (Frikyrkliga kyrkofamiljen).

Den lutherska kyrkofamiljen
Ordinarie
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska
kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan
Gábor Sebestyén, Ungerska protestantiska kyrkan
Kerstin Oderhem, Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)
Personlig ersättare
Martin Modéus, biskop, Svenska
kyrkan
Inga-Lena Arvidsson, Svenska
kyrkan
Marie Johansson, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Jakob Schwarz, Svenska Kyrkans
Unga
Den ortodoxa kyrkofamiljen
Ordinarie
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Ungdomsrepresentanter i styrelsen
Ordinarie
Isak Lahdo, Syrisk-ortodoxa kyrkan
(Ortodoxa kyrkofamiljen)
Samuel Gabrielsäther, Svenska
Kyrkans Unga (Lutherska kyrkofamiljen)
Personlig ersättare
Damiana Sabah, Sveriges Unga
Katoliker (Katolska kyrkofamiljen),
adjungerad
David Norberg, Pingst Ung (Frikyrkliga kyrkofamiljen)

RÅDSMÖTEN

Presidiet har mellan styrelsens
sammanträden kallat till följande
rådsmöten:
• 23 januari 2019 – S:ta Eugenia
församling, Stockholm: Kyrkorna,
#metoo och jämställdhet
• 15 maj 2019 – Södertälje Baptistkyrkan: Mission idag – trender,
spänningar och möjligheter
• 6 november 2019 – Adolf Fredriks
församling, Stockholm: Vad kan vi
kristna bidra med i miljökrisens
tid?
• 10 september 2020 – digitalt
möte: Ekumenik och ekonomi
– det kristna enhetsarbetet och
Sveriges kristna råds utmaningar i framtiden
• 13 november 2020 – digitalt
möte: Det ekumeniska landskapet – Hur håller vi samman
vår enhetssträvan genom olika
ekumeniska organ?
13
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M Ö T E N M E D B E S L U T S FAT TA R E

Sju möten med
beslutsfattare

JUNI 2019: Margot Wallström, utrikesmininster.

Möte om religionsfriheten runt om i världen.

SEPTEMBER 2019: Anna Ekström, utbildningsminister. Studiebesök på konfessionell friskola i Göteborg.

MAJ 2019: Morgan Johansson, justitieminister. Möte om
bland annat häktestider och konvertiter i asylprocessen.

AUGUSTI 2020: Presidiet möter Folkhälsomyndighetens

generaldirektör Johan Carlson för att lyfta kyrkornas situation under coronapandemin

FEBRUARI 2020: Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.

Möte om konvertiter i asylprocessen.

JUNI 2019: Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Möte om religionsfrihet och trossamfundens roll.

FEBRUARI 2020: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Möte om barnkonventionen.

F OTO A L L A B I L D E R : M I K A E L STJ E R N B E R G
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SAMVERKAN

SAMVERKAN

Kyrkornas plattform
för samverkan
En viktig del i arbetet är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna i
Sverige. Det sker i kontakt med organisationer, stiftelser, myndigheter, regering och civilsamhället.

SAMVERKAN NATIONELLT

Sveriges kristna råd samverkar regelbundet med följande organisationer och nätverk:
• Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos)
– aktiv medlem
• Concord Sverige – medlem
• Hela människan – samverkan inom
referensgruppen för diakoni
• Kristna fredsrörelsen – samverkan bland annat kring
Martin Luther King-priset
• Liv och fred-institutet – huvudman
• NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället. Sedan i november
2020 finns SKR invald i styrgruppen för NOD.
• Nätverket för barnkonventionen
– medlem
• PGF - Partsgemensamt forum
• Stiftelsen Nathan Söderbloms
minnesfond
– huvudman
organisa• Svenska missionsrådet – kanstioner och
lisamverkan, samt samverkan i
nätverk samarbetsgrupper
verkar SKR
• Sveriges ekumeniska kvinnoråd
med.
– kanslisamverkan

15
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Sveriges kristna råd på sakråd med
övriga civilsamhällesrepresentanter
på Kulturdepartementet med kulturoch demokratiminister Amanda Lind
om coronapandemin.
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Samarbete och samråd sker också med många andra
organisationer, bland annat de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden och Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar.

SAMVERKAN INTERNATIONELLT

Internationellt samverkar Sveriges kristna råd med
följande organisationer och nätverk:
• Churches Commission for Migrants
in Europe (CCME) – medlem
• Europeiska kyrkokonferensen (KEK) – samverkan
• Kyrkornas världsråd (KV) – associerad medlem
• Norden–Baltikum – nationella kristna råd möts till
möten mellan generalsekreterare och till årliga ekumeniska sekreterarsamlingar.
• Norden–FOCCISA – nationella råden i Norden och
elva länder i södra Afrika
• Nordiskt Faith and Order-nätverk – mötesplats för
ekumenisk teologisk reflektion
I många av Sveriges kristna råds arbets- och referensgrupper finns inte bara representanter från medlemskyrkorna
utan även personer från närstående organisationer och
nätverk.
Läs mer på sidorna 40-41.

De nationella
kristna råden
i Norden och
Baltikum möte
regelbundet. Här
från samlingen
i Estland i mars
2020.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E / 2 0 1 9 – 2 0 2 0 
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PÅV E R K A N

PÅV E R K A N

Kyrkornas gemensamma röst

URVAL AV TOTALT 26 PUBLICERADE DEBATTARTIKLAR UNDER ÅREN 2019–2020:

Sveriges kristna råd ska vara en
tydlig röst för människors lika
värde och värdighet utifrån Bibeln och kristen tradition.

8 januari 2020. Kyrkans tidning.

20 november 2019. Dagens nyheter.

9 april 2020.
Expressen.

24 december 2019.
Aftonbladet.

Sedan en organisationsöversyn 2018
finns ett utökat och förtydligat mandat att organisationen ska vara en
röstbärare. Det handlar om att vara
röstbärare för de olika medlemssamfunden på nationell nivå, men
även för de människor som lever i
utsatthet. Röstbärande insatser kan
exempelvis vara att svara på remissyttranden, skriva debattartiklar,
möta beslutsfattare, ett aktivt arbete
på sociala medier, samt genom att
offentliggöra rapporter.
Under 2019 deltog kyrkorna i
FN:s granskning av efterlevnaden
av mänskliga rättigheter i Sverige
som bland annat lyfte fram religiös
diskriminering, exempelvis utifrån
situationen för asylsökande konvertiter, samt samernas rätt till repatriering av sina mänskliga kvarlevor.
Under året mötte SKR:s presidium
fem statsråd för samtal om trossamfunden och olika frågor kopplade till

19 februari 2020. Svenska dagbladet.

TORSDAG 24 DECEMBER 2020

5

ONSDAG 24 JUNI 2020

DN DEBATT

”Risk att migrationskommittén
går emot svenska folkets vilja”

Vi läser om äldre som avlidit på sina boenden, där det i efterhand har
ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård. Vi vet i dag inte om
dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen på ett isberg. Frågan måste
ställas: Hur nära är den praktik som vi har sett i Sverige under denna pandemi
det som kallas eutanasi? skriver företrädare för Sveriges kristna råd.

Det som läckt ut från den migrationspolitiska kommittén tyder på att de
kommande förslagen kommer att gå emot grundläggande humanistiska
värderingar. Värderingar som delas av en majoritet av svenska folket.
Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och
reduceras till ett hot, skriver tolv svenska kyrkoledare.

Coronapandemin har
inneburit drastiska
förändringar för oss
som personer och
samhälle. Begränsningar av resor och
fysiska kontakter har påverkat oss alla.
Samtidigt som viruset inte gör skillnad på rika och fattiga har följderna
av pandemin drabbat högst olika.
Människor som redan lever i utsatthet
har drabbats hårdare. Den som inte
har något hem kan inte stanna hemma
med symtom. För den som lever i
ett otryggt hem ökar risken för våld i
nära relationer. Den som saknar säker
uppkoppling och en god studiemiljö
har sämre villkor för att tillgodogöra sig
distansundervisning.
Under rubriken ”De valdes bort av
vården” läser vi i Dagens Nyheter (12/6)
om att covidsjuka äldre i flera fall har
nekats vård – trots att vårdplatser stod
tomma. ”Noll intensivvård, noll hjärtlungräddning, noll respirator”, ljöd
läkarbeslutet om en 81-årig man som
skulle ha avlidit, om inte hans anhöriga
hade stridit för att han ändå skulle få
behandling. Han överlevde och siktar
nu mot sin 33:e Vätternrunda. Det må
vara ett undantag. Men hur många
äldre som skulle ha haft en chans att
överleva har bortprioriterats och dött
därför att de inte hade en anhörig som
stred för dem?
Vi läser om äldre personer som avlidit på sina boenden, där det i efterhand
ifrågasatts om de inte borde ha fått mer
adekvat vård. Var det så att det utgicks
ifrån att alla som bor på särskilt boende
automatiskt befinner sig i livets slutskede – även om detta ”slutskede” redan kan ha varat i åtskilliga år? Läkare
som jobbar hemifrån och på distans beslutar om morfin och ångestdämpande
som åtgärd när dropp och syrgas skulle
kunna göra en skillnad på liv och död –
är det så vi vill att det ska vara?
Vi vet i dag inte om dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen

Bakgrund. Sveriges kristna råd
○ Inom Sveriges kristna råd finns 26
medlemskyrkor som fördelar sig i fyra
kyrkofamiljer vilket representerar de
kristna traditionerna i vårt land.
○ Rådet länkar samman medlemskyr
kornas eget arbete inom flera olika
områden. Det görs genom att erbjuda
mötesplatser för idéutbyte, skapa nät
verk, stöd för ekumenisk utveckling och
samordning av gemensamma aktiviteter.

_

Hur många äldre som skulle ha haft en chans att överleva har bortprioriterats och
dött därför att de inte hade en anhörig som stred för dem? skriver artikelförfatFoto: Fredrik Sandberg/TT
tarna.

på ett isberg. Även om det rör sig om
enstaka fall är det allvarligt nog. Frågan
måste ställas: Hur nära är den praktik
som vi har sett i Sverige under denna
pandemi det som kallas eutanasi?
Pandemins tid är en orons tid, en
besinningens och sorgens tid, men
också en lärandets tid. Kommissionen
för coronapandemin kommer att vara
betydelsefull för hur vårt gemensamma
lärande kommer att se ut. Därför är
det oerhört viktigt att den har de rätta
ingångsvärdena med sig in i arbetet.
Om den ska bidra till vårt gemensamma lärande måste den höja sig över
partipolitiska begränsningar och ta sin
utgångspunkt i grundläggande värderingar när det gäller människor och
deras okränkbara värdighet. Pandemin
har avslöjat att hur vi har organiserat
vårt samhälle inte står i full överensstämmelse med de mänskliga rättigheter som vi annars stöder.

24 juni 2020.
Dagens nyheter.
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”Hur nära dödshjälp har
coronavården av äldre varit?”

DEBATT
200624

Dödsfallen i covid-19 har passerat 5 000
och medierna försöker på olika sätt att
hålla medvetenheten vid liv att bakom
varje siffra finns en hel livsberättelse
– ofta en mycket lång sådan – och människor som på olika sätt har berörts av
den människa vars liv nu har tagit slut.
Sjukvårdsresurserna har koncentrerats för att möjliggöra avancerad vård
av de svårast sjuka. Personalen i vården
har gjort ett enastående arbete under
hård press. Samtidigt har en ”vårdskuld” byggts upp som skapar oro hos
dem som ska vårdas framöver och dem
som ska vårda. Företrädare för sjukhuskyrkan berättar om ett växande behov
av existentiella samtal bland vårdpersonal som ställts inför frågor om liv
och död på ett nytt och ovant sätt.

När staten nu tillsätter en kommission för
att beskriva, analysera
och bedöma hur vårt
samhälle agerat under
covid-19-pandemin är en
naturlig fråga hur respekten för alla människors värde och värdighet har påverkats av de
åtgärder som vidtagits.
Anhöriga har inte kunnat ta avsked
på brukligt vis. En av de pastorer och
präster som arbetar i sjukhuskyrkan
berättar: ”Det kändes ovant att sitta
och hålla en kort andakt vid en döende
persons sida iklädd visir, andningsskydd och övrig skyddsutrustning.
I min tjänst har jag varit med vid flera
avskedstaganden inom vården men
detta blev något nytt. Vi fick dock
tillfälle att dela ett bibelord, nynna en
psalm och be en bön.”
Sjukhuskyrkan har också hjälpt till
att ta fram livsåskådningsoberoende
texter som kan användas i vården i
syfte att hjälpa till att öppna upp det
existentiella samtalet även för icketroende. Möjligheten till existentiella
samtal med en präst, pastor eller diakon ska finnas i vårdsammanhanget.
Formerna för själavård och andra
samtal anpassas till de villkor som
uppstått när viruset omöjliggör vanliga
samtalsformer.
I kristider blir det särskilt tydligt

att vi människor har behov av riter
och igenkänningsbara ordningar. Det
är djup visdom och grundläggande
existentiella behov som kommer till
uttryck i de gudstjänstordningar som
vuxit fram i kyrkorna. Känslan att få
ingå i ett större sammanhang spelar en
ofrånkomlig roll i bearbetning av kris
och sorg.
En lärdom från tsunamin 2004 är
att det behövs tillgång till riter. Då
skapades en ordning som före begravningen kunde användas i väntan på
identifieringen av en avliden person.
Nu har kyrkor och begravningsbyråer
samarbetat kring värdiga former för
begravning under pandemins villkor.
Alla dessa sätt att värna om människors värdighet ska förverkligas i en
verklighet där ofta krassa prioriteringar är nödvändiga. Här uppstår konflikter som inte får sopas under mattan.
Hur ett samhälle behandlar sina mest
sårbara medlemmar är ett mått på allas
trygghet och tillit. Vi är alla beroende
av vetskapen om att det finns någon
som ser och värnar människans värdighet även när hon är som svagast. Det är
en existentiell grundbult i ett demokratiskt samhälle som bygger på tillit,
respekt och delaktighet.
Och just här finns anledning för
Sverige att gå långt i sin självrannsakan.
Hur har det förhållit sig med beredskapen? Med tillgång till skyddsutrustning,
rutiner och utbildning för personalen?
Hur har vi egentligen behandlat våra
äldre?
När staten nu tillsätter en kommission för att beskriva, analysera och
bedöma hur vårt samhälle agerat under covid-19-pandemin är en naturlig
fråga hur respekten för alla människors
värde och värdighet har påverkats av
de åtgärder som vidtagits. Människovärdesfrågan bör vara en självklar
grund för bedömningen. I kommissionens arbete bör därför representanter
för trossamfunden självklart finnas
med.

Repliker.
DN.se/debatt

I dag – fredag den 7
augusti – möts den
migrationspolitiska
DEBATT
kommittén till ett av
200807
sina sista möten innan
man lägger fram
sitt förslag senare i augusti. Inför den
fortsatta processen är det viktigt att vi
som bor i Sverige ställer oss frågan om
kommitténs förslag verkligen bygger på
värderingar som delas av en majoritet
av oss. Eller är det så att flera av förslagen bör avstyrkas, just därför att de
strider mot de grundläggande humanistiska värderingar som Sverige och
Europa vilar på? Utifrån de förslag som
har läckt ut från kommittén ser vi en
överhängande risk att vår oro besannas
då den tillfälliga lagen kan komma att
permanentas.
Sverige delar med många länder
både inom och utanför EU ett antal
humanistiska värderingar. Synen att
människans värde och värdighet inte
får kränkas, vikten av att värna mänskliga rättigheter, familjens betydelse,
barnens bästa. Men viljan i flera av
partierna tycks vara att göra en eventuell tillvaro i Sverige så ogästvänlig och
svår att betydligt färre än tidigare ska
försöka nå vårt land. Motivet för denna
strävan att kraftigt minska antalet
asylsökande sägs ofta vara problem
med integrationen av de flyktingar och
andra migranter som redan finns här.
Kyrkorna finns på plats över hela vårt
avlånga land och visst ser vi integrationsproblem på flera platser. Men
bilden av ett genomgående misslyckande bör bestridas eftersom vi också
ser många goda exempel på integrationsglädje.

DN.

”I Miljöpartiets
värld kanske alla
kan åka buss”
Slutreplik från
Moderata ledare i
Stockholmsregio
nen om återstar
ten efter corona
krisen och Arlanda
flygplats (14/6).
Tre svar om
lärarutbildningen
till Inger Enkvist
(22/6):
”Det har inte varit
tyst om lärarutbildningen”
Roger Haddad
(L), skolpolitisk
talesperson,
vice ordförande
i Utbildnings
utskottet.
”Ett riktigt
dålig förslag om
förskollärarnas
utbildning”
Ingegerd Tallberg
Broman, professor
emerita i peda
gogik vid Malmö
universitet.

För Sveriges kristna råd, presidiet:
Daniel Alm , föreståndare, Pingst – fria
församlingar i samverkan
Anders Arborelius , biskop, Stockholms
katolska stift
Benjamin Dioscoros Atas , ärkebiskop,
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska
kyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare,
Sveriges kristna råd
•A4

Vad händer om politiker talar och
handlar enbart utifrån vad de tror folk
vill höra eller vad som lockar tillbaka
väljare i stället för att utgå från grundläggande värderingar? Blir också värderingarna till sist förändrade, förvridna
av ord och handlingar som avhumaniserar vissa grupper av människor? Vi
fruktar att Sverige i så fall riskerar att
förlora sin förankring i det som varit
våra grundläggande värderingar.
Det är oroande att kommittén väntas
föreslå åtgärder som kommer att göra
integrationen ännu svårare. Det gäller
exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd
som huvudregel och mycket hårda försörjningskrav för familjeåterförening.
Sverige är redan i dag ett av de länder
i Europa som ställer hårdast krav och
detta motverkar tveklöst god integration av dem som kommit till Sverige.
Är detta då vad Sveriges befolkning

_

I Novus-undersökningen instämde 59 procent av de tillfrågade helt eller delvis
i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha möjlighet att återförenas i
Sverige, skriver artikelförfattarna. Bilden från den turkisk-grekiska gränsen i mars
Foto: Emrah Gurel/TT
i år.

önskar? Ska det i praktiken vara
omöjligt att kunna återförenas med sin
familj? Svenska kyrkan presenterade i
februari, tillsammans med Röda korset
och Rädda Barnen, en Novus-undersökning av befolkningens syn på några
viktiga migrationsfrågor. Den visade att
59 procent av de tillfrågade helt eller
delvis instämde i att barn och föräldrar
på flykt som splittrats ska ha möjlighet
att återförenas i Sverige. Bara 23 procent tog helt eller delvis avstånd från
detta. Några andra viktiga frågeställningar, som ifall svårt sjuka barn eller
vuxna (exempel på ”humanitära skäl”),
eller barn som vistats flera år i Sverige
och lärt sig svenska ska ha möjlighet
att få stanna här, instämde ännu större
andelar i.

7 augusti 2020.
Dagens nyheter.

”Den stora lärarutbildningen kan
inte ha särskilt
många sökande
per plats” Jessica
Eriksson och Nina
Thelander, dekan
och prodekan för
lärarutbildningen
på Karlstads uni
versitet.
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Vad skulle det då innebära om Sverige
hade permanenta uppehållstillstånd
som huvudregel, en reell möjlighet
att få uppehållstillstånd på grunden
”humanitära skäl” och försörjningskrav för familjeåterförening på en
rimligare nivå än i den tillfälliga lagen?
Vi tror att svaret är minskat mänskligt
lidande, bättre förutsättningar för integration av nyanlända och en långsiktigt
hållbar migrationspolitik som bättre
motsvarar grundläggande humanistiska värderingar.
Migrationsfrågorna är en del i arbetet
för global utveckling, mänskliga rättigheter och en hållbar fred. Vi uppmanar
ansvariga politiker att med uthållighet
och stolthet stödja varandra i arbetet
för en bättre värld att leva i – för alla
människor. Vi anser att hur vi talar om
och agerar i den nuvarande situationen
är en avgörande faktor för hur vi ska
lyckas i detta viktiga uppdrag.

Vårt starka engagemang
för människor på flykt
grundar sig i en kristen
människosyn, som är
barmhärtighet och kärlek, vilken värnar varje
människas okränkbara
värde som skapad till
Guds avbild och i bibelns
enträgna maning att
värna om ”främlingen”.
Kyrkorna i Sverige har sedan länge
ett starkt engagemang för människor
på flykt. Detta grundar sig i en kristen
människosyn, som är barmhärtighet
och kärlek, vilken värnar varje människas okränkbara värde som skapad
till Guds avbild och i bibelns enträgna
maning att värna om ”främlingen”.
Detta engagemang yttrar sig genom
stöd och gemenskap med människor
på flykt i våra lokala församlingar i
Sverige men även genom vårt internationella humanitära arbete på många
platser i världen. Givetvis kan inte alla
jordens flyktingar få en fristad i Sverige
och gränsdragningar är svåra, dock
nödvändiga. Men dessa behovs hanterande gör inte bara skillnad för de som
nu lider, en inhuman flyktingpolitik
kommer också påverka oss själva.
Speglar intentionen hos den migrationspolitiska kommittén verkligen
svenska folkets vilja? Sedan årsskiftet
har företrädare för Sveriges kristna råd
mött kommittéledamöter från sju av

riksdagens åtta partier. Sverigedemokraterna har hittills inte svarat på vår
förfrågan.
I våra samtal har vi fört fram fem
punkter gällande de frågor som den
parlamentariska kommittén enligt
direktiven ska behandla:
○○Alla asylsökande har rätt att söka
och få sin ansökan om skydd prövad.
○○Asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd
i Sverige bör som huvudregel beviljas
permanenta uppehållstillstånd . I den
mån tillfälliga uppehållstillstånd ges,
bör tillståndstiden vid det första tillfället för alternativt skyddsbehövande
vara längre än 13 månader.
○○Synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande
omständigheter för barn bör återinföras som en humanitär grund.
○○Såväl konventionsflyktingar som
alternativt skyddsbehövande ska ha
rätt till familjeåterförening.
○○Nivån på försörjningskraven för
familjeåterförening bör sänkas.

Gemenskapen med Gud
begränsas inte av restriktioner från länsstyrelserna och kräver varken
munskydd eller handsprit,
skriver ärkebiskop Antje
Jackelén och resten av
presidiet för Sveriges
Foto: MAGNUS
kristna råd.
ARONSON och SHUTTERSTOCK

Hos Gud råder aldrig
något besöksförbud

Repliker.
DN.se/debatt
”Ökad elexport
kräver stärkt
nationellt elnät”
Magnus Olofsson
och Karin Byman,
IVA, svarar fem
debattörer (4/8).

mm Vi vill under pandemin särskilt lyfta fram
utsatta grupper som kyrkorna möter. Det handlar
exempelvis om hemlösa, papperslösa och äldre
med låga inkomster.
Trots den oro som hela världen upplever

kan vi även denna jul hämta kraft i ett
litet barn. Gud blir människa och delar
vår verklighet också när det på olika sätt
känns tungt. Jesusbarnet kallas också
Immanuel, som betyder Gud med oss.
Jesus tvingades tidigt på flykt.
I sin mänsklighet var han beroende av
gemenskap och närhet – precis som vi.
Gud själv längtar efter gemenskap med
oss var och en. Gemenskapen med Gud
begränsas inte av restriktioner från
länsstyrelserna och kräver varken
munskydd eller handsprit! Alla får vara
med vid krubban i Betlehem.
Denna jul ligger ett tungt år bakom
oss. När det oförutsedda och obegripliga
händer kan vi trots allt mötas i viljan att
gemensamt tackla utmaningarna, liksom i kraften att finnas till för varandra.
År 2020 har också varit ett år av samling, fast på nya sätt. I ett samhälle som
vanligtvis präglas av stark individualism
har gemenskap hamnat i centrum.

Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot. Vi behöver ge människor
på flykt ett värdigt bemötande i form
av en fungerande asylrätt där Europas
länder tar ett gemensamt ansvar.
Vi uppmanar politikerna i Sveriges
riksdag att i utformningen av en
ny migrationslagstiftning utgå från
medmänsklighet och humanistiska
värderingar!

Kyrkoledare inom Sveriges kristna råd:
Clive Adams, kommendör,
Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare,
Pingst – Fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop,
Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop,
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop,
Svenska kyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare,
Svenska Alliansmissionen
Joakim Lundqvist, pastor,
Livets ord
Linalie Newman, missionsdirektor,
Evangeliska Frikyrkan
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare,
EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare,
Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare,
Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare,
Sveriges kristna råd

fram utsatta grupper som kyrkorna
möter. Det handlar exempelvis om hemlösa, papperslösa och äldre med låga
inkomster. Vi möter också den nya
gruppen unga som varit timanställda
och nu tappat fotfästet. De står utan
arbete, mat och bostad. Den psykiska
ohälsan ökar under pandemin hos
ensamkommande med uppehållstillstånd
enligt gymnasielagen.
Kyrkorna ser också en märkbar ökning
av fattiga äldre och ensamma som
besöker den öppna verksamheten för att
få mat och gemenskap. Mycket av den
sociala verksamheten sker i dag utomhus. Härbärgen har fått spridas ut till
flera lokaler för att människor ska kunna
vila smittsäkert.

Den sociala och diakonala verksamhe-

ten är ett prioriterat arbete i våra samfund och det sker också i samverkan med
exempelvis Hela människan och stadsmissionerna för att fortsatt ge mat och
kläder åt samhällets mest utsatta.
En helt ny situation för kyrkornas
diakonala verksamhet är att bearbeta
sorg tillsammans med alla dem som inte
fått ta avsked utifrån restriktioner. De
frågor och den kritik som kommit fram
angående vården av äldre angår oss alla.

mm Vi möter också den nya gruppen
unga som varit timanställda och nu
tappat fotfästet, skriver presidiet för
Sveriges kristna råd.

Kyrkorna har under pandemin öppnat
skyddsnät: Hur kommer de grupper som
både digitala och fysiska dörrar för
kyrkorna identifierat som särskilt
människor i nöd. Kyrkorna
utsatta prioriteras i regerDe frågor
har inte ställt in – vi har
ingens och kommunernas
och den kri- budgetarbete?
ställt om. Gudstjänster,
julkonserter och kyrkfika är tik som kommit
Kyrkorna måste alltid synligdigitala. Vi ser också att fler
göra den utsattes perspektiv.
fram angående
människor vänder sig till
Vår vision om ett varmt och
vården av äldre
jourhavande präst via 112
inkluderande samhälle delas
eller chatt.
av många. Människans värde
angår oss alla.
och värdighet har för alltid
Ett samhälle är aldrig starkare än sin
fått en särskild glans av det som hände i
svagaste länk. I ljuset av julens kärleksjulnatten för drygt 2000 år sedan vid
budskap uppmanar vi dig att aktivt
krubban i Betlehem.
sträcka ut din hand till dem som behöver
Hos Gud som blev människa råder aldrig
den mest. Julen 2020 kan bidra till ett
något besöksförbud.
förbättrat samhällsklimat i Sverige om
Av Presidiet för Sveriges kristna råd
vi alla engagerar oss för fem personer
utanför den egna kretsen. Hjälp en
DANIEL ALM
granne att handla, ring en vän, visa
Föreståndare, Pingst – fria
uppskattning till dem som arbetar i det
församlingar i samverkan
offentliga eller ge en gåva till arbetet
ANDERS ARBORELIUS
med utsatta – i vårt eget land liksom i
Biskop, Stockholms katolska stift
andra delar av världen. Du kan också
kontakta din lokala församling eller en
BENJAMIN DIOSCOROS ATAS
förening som organiserar socialt arbete
Ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
och fråga om du kan vara till nytta.
ANTJE JACKELÉN
Insatserna på individ- och civilsamhälÄrkebiskop, Svenska kyrkan
lesnivå är nödvändiga men inte tillräck-

’’

24 december 2020.
Expressen.

Vi har blivit kreativa som aldrig förr när

det gäller kommunikation. Ändå är det
lätt att känna en ensamhet och nedstämdhet i ovissheten. Särskilt tungt blir
det för den som saknar tak över huvudet.
Vi vill under pandemin särskilt lyfta

Bakgrund.
Sveriges
kristna råd
○○I Sveriges
kristna råd möts
26 medlemskyrkor
och tre observatörer fördelade på
fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms
de olika kristna
traditionerna i vårt
land.
○○Rådet länkar
samman medlemskyrkornas eget
arbete inom flera
olika områden.
•A4
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Ärkebiskop Antje Jackelén och Joakim
Winbom gästade TV4:s Nyhetsmorgon
i samband med rapportsläppet ”Unga
troende i samhället”.
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"Risk att migrationskommittén går emot svenska folkets
vilja…

"Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?"

människors värde och värdighet.
Under 2020 påverkade coronapandemin majoriteten av all kommunikation vilket inkluderade ett
flertal möten med statsministern,
statsråd och olika myndigheter. Undantag till detta var rapporten Unga
troende i samhället – Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för
sin tro som släpptes i februari 2020,
samt ett uttalande om koranbränning som fick stor uppmärksamhet.
Under 2020 har det publicerats
554 artiklar där SKR nämns utifrån
433 enskilda artiklar (vissa har publicerats i flera medier).

liga. Beslutsfattarna måste också fortsatt
se de revor som växer i samhällets

MER DEBATT P˚ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Nyliberalismen är en Det fanns ingen våg
Malmö utarmar det
extrem högerrörelse av förnedringsrån
svenska skattesystemet

KARIN WIBORN

Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Debatten påverkade barnen, menar kriminologen Christoffer Carlsson.

Får mer bidrag än 52 andra kommuner
gemensamt, skriver två C-politiker.

2019-09-17, öppet brev, partiledare, Värna människovärdet
2020:
2020-01-16, debatt, Kyrkans
tidning, Kampen för människor på flykt får inte minska
i styrka
2020-02-19, debatt, Svenska
dagbladet, Många unga
kristna upplever sig kränkta
2020-02-28, debatt, Kyrkans
tidning, SKR: Vi står inte
oberörda inför klimatförändringarna
2020-04-09, debatt, Expressen, Vilka åtgärdspaket
presenteras för att stödja de

mest utsatta?
2020-04-26, öppet brev,
Kulturdepartementet, Egna
kanaler, Om extra stöd till
trossamfunden
2020-04-30, debatt, Dagen,
Tack Gode Gud för kyrkorna!
2020-05-04, öppet brev, Stefan Löfven, Lena Hallengren,
egna kanaler, SKR kräver
åtgärder för de mest utsatta
2020-05-20, Öppet brev, Ann
Linde, egna kanaler, Israels
planer på annektering av
Västbanken
2020-06-24, debatt, Dagens
nyheter, Hur nära dödshjälp
har coronavården av äldre

varit?
2020-08-06, debatt, Aftonbladet, Sverige måste våga
stå upp mot kärnvapen
2020-08-07, debatt, Dagens
nyheter, Risk att migrationskommittén går emot svenska
folkets vilja
2020-09-13, uttalande, egna
kanaler, 13 svenska kyrkoledare fördömer Koranbränning
2020-11-19, debatt, Dagen,
Pandemin har lärt oss att vi
behöver ställa om till en mer
hållbar livsstil
2020-12-24, debatt, Expressen, Hos Gud råder aldrig
något besöksförbud

FØLJ DEBATTREDAKTIONEN
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ÄT PerTZettermark
ELSE
Svenska politiker har valt fel väg, skriver
Torsten Sandberg, tidigare C-riksdagsman.

2019:
2019-01-16, debatt, Svenska
dagbladet, Låt Sverige bli en
stark röst för nedrustning
2019-05-06, debatt, UNT,
Historisk chans till kärnvapennedrustning
2019-05-09, debatt, Aftonbladet, Låt inte migrationen
villkora EU:s bistånd
2019-05-24, debatt, Dagen,
Kyrkan måste vara en trygg
plats för alla
2019-06-12, öppet brev, riksdagsledamöter, Kyrkoledare
uppmanar riskdagen att rösta
nej till förlängning av migrationslag

MEJLA: debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt
Expressen Debatt
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REMISSYTTRANDEN

Remissvar påverkar
politiska beslut
Sveriges kristna råd är remissinstans för riksdag och regering
när kyrkorna gemensamt ger
svar på olika frågeställningar och
utredningar.
Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser)
yttra sig över ett utredningsförslag
från till exempel en kommitté.
Under de två senaste åren har
Sveriges kristna råd skrivit totalt 23
remissvar.

22 MAJ: Förslag till en nationell
institution för mänskliga rättigheter
i Sverige

6 MAJ: Nya regler för skolor med

29 MAJ: Ökat skydd mot hedersrela-

välfärd

terad brottslighet

27 JUNI: Agenda 2030 och Sverige:

Världens utmaning

31 OKTOBER: Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället
10 DECEMBER: Personlig assistans

för samtliga hjälpmoment som avser
andning och måltider i form av
sondmatning

2019:
16 FEBRUARI: Återinförd skattere-

duktion för gåvor till ideell verksamhet
15 MARS: En arvsfond i takt med
tiden – En översyn av regelverket
kring Allmänna arvsfonden
18 MARS: Förlängning av lagen om

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
23 APRIL: Ändringar i läroplaner

vad gäller kunskapsområdet sex och
samlevnad

När regering och riksdag ska ta fram
förslag för olika förändringar i lagstiftning och praxis tillsätts ofta en utredning.
När utredningen är klar skickas den till
berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer som kan tänkas vilja ge
synpunkter på förslagen.

26 APRIL: Yttrande över utredning-

en av konsekvenserna av ett svenskt
tillträde till konventionen om förbud
mot kärnvapen

FOTO : M I K A E L STJ E R N B E R G
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2020:
10 MARS: En ny terroristbrottslag
18 MARS: Omständigheter som ska

beaktas som skäl för livstids fängelse
för mord

30 MARS: Ökad kompetens om neu-

konfessionell inriktning

16 JUNI: Betänkandet Idéburen

1 JULI: Ett ändrat förfarande för att

anmäla områden som omfattas av
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

27 AUGUSTI: Ändringar i det tillfäl-

liga förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga
tillställningar
9 NOVEMBER: Slopad straffrabatt för

unga myndiga vid allvarlig brottslighet
19 NOVEMBER: Förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
åtta deltagare
26 NOVEMBER: Krav på tidsbegrän-

sade anställningars varaktighet för
att permanent uppehållstillstånd ska
kunna beviljas enligt den tillfälliga
lagen

ropsykiatriska svårigheter och sex
och samlevnad i lärarutbildningarna

9 DECEMBER En långsiktigt hållbar
migrationspolitik

27 APRIL: Uppenbart ogrundade an-

22 DECEMBER: Pandemilag

sökningar och fastställande av säkra
ursprungsländer

28 APRIL: Skärpta regler om utländ-

ska månggiften

22 DECEMBER: Kompletterande

promemoria till betänkandet En
långsiktigt hållbar migrationspolitik
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COVID -19

COVID -19

30 MARS: Sjukhuskyrkan produ-

27 AUGUSTI: SKR svarar på Justi-

9 APRIL: SKR:s presidium skriver
en debattartikel i Expressen ”Var
är stödpaketen för de asylsökande i
coronakrisen?”

flera om att antalet personer vid
begravningar undantas i de nya restriktionerna om max åtta personer
som får samlas till allmänna sammankomster.

31 AUGUSTI: SKR:s presidium i

landet kyrkor.

cerar andakter som publiceras på
SKR:s hemsida.

26 APRIL: Generalsekreterare Karin

Wiborn skriver ett öppet brev till
Kulturdepartementet och ber om
extra stöd till trossamfunden.

tiedepartementets remissyttrande
”Ändringar i det tillfälliga förbudet
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.
fysiskt möte med Folkhälsomyndigheten, däribland generaldirektör
Johan Carlson.
11 SEPTEMBER: Regeringen med-

Wiborn skriver debattartikel i Dagen
”Tack gode Gud för kyrkorna!”

delar att trossamfunden får 50 miljoner kronor extra årligen 2020 och
2021 som stöd för ekonomisk press
under coronapandemin.

4 MAJ: Generalsekreterare Karin

27 OKTOBER: SKR deltar i samråd

30 APRIL: Generalsekreterare Karin

Wiborn skriver ett öppet brev till
Stefan Löfven och socialminister
Lena Hallengren och kräver åtgärder
för de mest utsatta i samhället.

med Socialstyrelsen om arbetet med
att stoppa smittspridning bland
utsatta grupper.

12 MAJ: Regeringen lanserar stöd-

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

Karin Wiborn i möte med statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister
Amanda Lind om coronapandemin och trossamfunden.

Kyrkorna och coronaviruset
Coronapandemin har påverkat
hela samhället och vår värld.
Även kyrkorna och dess verksamheter har i hög utsträckning
berörts.
Sveriges kristna råd har på ett övergripande plan företrätt medlemskyrkorna i möten med regering och
myndigheter, samt genom ett aktivt
påverkansarbete genom debattartiklar, öppna brev och remissyttranden. Pandemin har också påverkat
22



arbetet på kansliet, samt många
av de verksamheter som bedrivs,
exempelvis den andliga vården på
anstalter och häkten samt Följeslagarprogrammet. Se vidare längre
fram i Verksamhetsberättelsen för
respektive verksamhetsområde.

18 MARS: SKR deltar i fysiskt run-

Övergripande insatser av Sveriges
kristna råd i samband med coronapandemin under 2020:
16 MARS: SKR utlyser bön med
anledning av coronaviruset.

sammans med andra ledare från
trossamfunden i digitalt möte med
statsminister Stefan Löfven och
demokrati- och kulturminister
Amanda Lind.

dabordssamtal på regeringskansliet
med kultur- och demokratiminister
Amanda Lind tillsammans med
övriga representanter från civilsamhället.
27 MARS: SKR:s presidium till-
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sorg, begravning och minnesgudstjänst under coronapandemin.

24 JUNI: SKR:s presidium skriver
debattartikel i Dagens nyheter ”Hur
nära dödshjälp har coronavården av
äldre varit?”
29 JUNI: SKR:s presidium besva-

31 OKTOBER: Nationell minnes-

gudstjänst i Uppsala domkyrka med
närvaro av bland annat kungaparet.
4 NOVEMBER: SKR deltar i reger-

ingens publikråd. Inbjudare: kulturoch demokratiminister Amanda
Lind.
16 NOVEMBER: SKR i möte med
Folkhälsomyndigheten gällande
samråd om smittsäkra evenemang.

5 JULI: Regeringen går SKR tillmö-

19 NOVEMBER: SKR svarar på Justi-

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E / 2 0 1 9 – 2 0 2 0 

deltar tillsammans med andra
religiösa företrädare i regeringens
digitala presskonferens tillsammans
med kultur- och demokratiminister
Amanda Lind.

11 DECEMBER: SKR deltar i regering-

ens publikråd. Inbjudare: kultur- och
demokratiminister Amanda Lind.
21 DECEMBER: SKR släpper rappor-

ten ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”.

missyttrande till Socialdepartementet ”Covid-19-lag”.

rar ledarskribent Hanne Kjöller i
Dagens nyheter angående debattartikeln i Dagens nyheter den 24 juni.
tes med att en representant från
trossamfunden ska ingå i coronakommissionen efter en debattartikel
i Dagens nyheter den 24 juni. Regeringen utser Camilla Lif, präst och tf
kyrkoherde i Katarina församling,
Stockholm, att ingå i kommissionen.

24 NOVEMBER: SKR:s presidium

22 DECEMBER: SKR svarar på re-

paket på 100 miljoner kronor till
utsatta grupper efter uppmaning
från SKR.

1 JUNI: SKR ger ut pastorala råd om

22 NOVEMBER: Nationell bönedag i

tiedepartementets remissyttrande
”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare”.
20 NOVEMBER: Regeringen tillmö-

tesgår SKR och Svenska kyrkan med

24 DECEMBER: SKR:s presidium
skriver debattartikel i Expressen
”Hos Gud råder aldrig något besöksförbud”
ÖVRIGT:

• Å
 terkommande kontakt med Kulturdepartementets sakkunniga.
• Återkommande avstämning med
SST – Myndigheten för stöd till
trossamfund.
• Deltagande i styrgruppen för NOD
• Nationellt organ för dialog och
samråd mellan regeringen och det
civila samhället.
• Deltagande i PGF – Partsgemensamt forum.
• Deltagande i Trossamfundsrådet
(Regeringen).
• Regelbundna möten om begravningar på inbjudan av Svenska
kyrkan som ansvarig för begravningsväsendet.
23

XXXXXXXX XXXXXXXXX

VERKSAMHET

Kyrkorna
tillsammans
i tro och
handling
Det finns en stor bredd i den
verksamhet som Sveriges kristna
råd samordnar. Kyrkornas gemensamma arbete bedrivs genom
arbetsgrupper och nätverk där
representanter för kyrkorna och
närstående organisationer möts.

24 

Pliscid mollaut explique is
quatiuntius aut alit, nati con ni sit
quidelissim dolupta ium facest
quaspedit dunt.
I K AT
E LE STJ
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Sjukhuskyrkan är
benämningen för kyrkornas gemensamma
arbete med andlig vård
inom sjukvården och
innefattar medarbetare
från Sveriges kristna
råds fyra kyrkofamiljer.
FOTO : M A G N U S A R O N S O N



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. Se en sam-

manställning över grupperna och
nätverken på sidorna 40–41.
Inom Sveriges kristna råd finns
ett antal ekumeniska åtaganden där
organisationen samordnar olika
större projekt med extern finansiering. Det innefattar samordningen
av själavård på institutioner: andlig
vård i Kriminalvården (Nav), andlig
vård inom hälso- och sjukvården
(Sjukhuskyrkan) samt på högskola
och universitet (Universitetskyrkan). Inom detta arbete finns drygt
500 diakoner, pastorer eller präster
som helt eller delvis har sin arbetsplats på någon av landets statliga
institutioner.
Ett annat ekumeniskt åtagande är
Nathan Söderbloms minnesfond.
På följande sidor presenteras de
olika verksamheterna inom Sveriges
kristna råd (sidorna 26–38) som med
ord och bilder visar på ”Kyrkorna
tillsammans i tro och handling”.
25
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Själavårdare innanför murarna
Grunden för den andliga vården
inom Kriminalvården finns formulerat i Regeringsformens kap 2,
§ 1, sjätte stycket. Där stadgas att
intagna på anstalter och häkten
ska ”tillförsäkras religionsfrihet;
frihet att ensam och tillsammans
med andra utöva sin religion”.
Detta arbete (Nav-verksamheten)
samordnas av Sveriges kristna råd och
ansvaret att bedriva verksamheten
lokalt, på anstalter och häkten, bärs
av omkring 180 medarbetare: präster,
pastorer, diakoner och ordenssystrar
från olika kyrkor – Svenska kyrkan,
frikyrkorna, Katolska kyrkan och de
ortodoxa kyrkorna – samt imamer
och andra muslimska själavårdare.
Också buddhistiska medarbetare är
aktiva och kontakt har under senare
år tagits med företrädare för ytterligare religioner, bland annat via Sve-

riges interreligiösa råd. Med få och
korta undantag har Nav-medarbetare
tillåtits komma in på anstalter och
häkten även efter coronapandemins
utbrott första kvartalet 2020.
FÖR SAMORDNINGEN FINNS Nav-

kansliet inom SKR med fem tjänster:
en samordnare, två konsulenter
för kyrkornas Nav-verksamhet, en
administratör och (sedan 2019) en
konsulent för den muslimska andliga
vården. På ett flertal anstalter och
några häkten finns besöksgrupper,
ofta ekumeniskt sammansatta. SKR
administrerar inrapportering till Kriminalvården av gruppernas verksamhet och förmedling av de statsbidrag
Kriminalvården ger för verksamheten. Under större delen av 2020 har
grupperna inte fått besöka anstalter
och häkten på grund av covid-19.
Förutom i de utbildningar som

der senare delen av 2018 att man önskade en förlängning av det avtal med
SKR som ingicks för åren 2017–2018.
Det innebär att SKR haft detta ansvar
också under åren 2019 och 2020. I
mitten av september 2020 meddelade
Kriminalvården att SKR tilldelats
uppdraget att även fortsättningsvis
samordna den andliga vården under
åren 2021–2022 med möjlig förlängning till slutet av 2026.

• Det finns cirka 180 Nav-medarbetare som arbetar inom den
andliga vården i Kriminalvården
på Sveriges alla anstalter och
häkten. Sveriges kristna råd har
i uppdrag av Kriminalvården att
samordna arbetet, rekrytera nya
medarbetare och ha utbildningar för dem.

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G



• Sjukhuskyrkan betecknar
inte en fysisk lokal, utan är ett
samlingsnamn för kyrkornas
verksamhet och de medarbetare
som finns inom Sjukhuskyrkan.
• Fokus i arbetet ligger på
själavårdande samtal, krisstöd,
avlastningssamtal för personalgrupper, utbildningsinsatser,
andakter och riter.
• Lokala församlingar och kyrkor
är arbetsgivare för tjänsterna och
bär huvuddelen av det ekonomiska ansvaret för tjänsterna.

KRIMINALVÅRDEN MEDDELADE un-

ANDLIG VÅRD
I KRIMINALVÅRDEN
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SJUKHUSKYRKAN

arrangeras för de lokala Nav-medarbetare medverkar Nav-konsulenterna
i den nationella utbildning som SKR
arrangerar för all personal inom den
så kallade institutionssjälavården.
I denna utbildning deltar, förutom
Nav-medarbetare, Sjukhuskyrkans
och Universitetskyrkans personal
samt personal i Kyrka-Arbetsliv,
Kyrka-Polis och militärsjälavården.
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Det finns cirka 300 medarbetare
inom Sjukhuskyrkan.

Många kreativa lösningar
FOTO : M A G N U S A R O N S O N

Coronapandemin präglade år
2020 vilket haft en dominerande
inverkan på sjukvården och
därmed den andliga vården inom
hälso- och sjukvården.
Beskrivningen av Sjukhuskyrkans
arbete åren 2019 och 2020 spänner i
hög grad mellan det helt vanliga och
det som varit mycket annorlunda.
En rad medarbetare har genomgått
Sjukhuskyrkans kompetensprogram,
med syfte att utveckla och stärka
kompetensen som sjukhussjälavårdare. Detta fortbildningsprogram
har genomförts både år 2019 och
2020, även om det delvis fick genomföras digitalt det sista året. Otaliga
möten har ägt rum mellan företrädare för Sjukhuskyrkan och människor som på olika sätt frågat efter
stöd. Det mesta sker genom enskilda
samtal med patienter, närstående
och också personal. Men många
samtal genomförs i grupp, i form
av sorgegrupp, avlastande samtal i
personalgrupper etcetera.
När pandemin bröt ut ändrades
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förutsättningarna för arbetet i hög
grad, vilket medförde att medarbetarna hade att orientera sig i en ny
vardag. Sjukhusens besöksförbud
gjorde att det blev svårt att möta
närstående till stödjande samtal och
många håll blev det också svårare att
besöka patienter på avdelningar även
om de inte var inlagda för covid-19.
MEN KREATIVITETEN har varit stor.

Samtal med närstående har kunnat
genomföras utanför sjukhuset och
läsplattor, liksom telefoner har tagits
i bruk för samtal med både patienter och anhöriga. Mot bakgrund av
hög belastning, risk för smitta och
brist i tillgång på skyddsutrustning
har sjukhusen nödgats till begränsningar som i många fall inneburit att
det inte varit möjligt för närstående
att besöka sina svårt sjuka anhöriga eller ta avsked av avliden. Vid
många tillfällen har Sjukhuskyrkans
medarbetare fått vara länk mellan
närstående och patienter i dessa
situationer.
Under våren tog personal inom

Sjukhuskyrkan fram enkla ordningar
som avskedsord för avlidna som
kunnat användas av vårdpersonalen
då anhöriga inte kunnat vara med.
Ordningar som inte varit bundna
vid en särskild konfession, men som
gav en värdighet i avskedet av en
medmänniska.
Samtidigt som arbetsbelastningen
minskade för en del av medarbetarna inom Sjukhuskyrkan, utifrån besöksförbud och andra restriktioner,
är det tydligt att stödet till personalen på sjukhusen generellt sett ökat
under år 2020. Särskilt tydligt är det
i de fall där sjukhusens ledningar
aktivt kontaktat Sjukhuskyrkorna
och där strukturer för personalstöd
på detta sätt etablerats i den rådande
situationen. På några orter har det
inneburit att församlingar som normalt sätt ansvarar för tjänster ställt
ytterligare personal till förfogande
eller utökat tjänster för att på än
bättre sätt möta detta behov. Vid
några sjukhus har Sjukhuskyrkans
medarbetare även haft ledande roller i krissamordningsarbetet.
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VERKSAMHET – BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET

VERKSAMHET – EKUMENISKA FÖLJESLAGARPROGRAMMET

120 länder i gemensam bön
W W W. S K R .O

S V E R I G E S K R I ST
NA RÅD BJUDER
IN TILL BÖNEVE
CKAN 2020

r
Böneveckan fö
kristen enhet

W W W. S K R .O R G

Böneveckan för

kristen enhet

18 -2 5ri
janua
2019

18- 25

TO C K

januari
2020

SHUTTERS

Böneveckan som varje år infaller 18–25 januari har
utvecklats till världens största ekumeniska manifestation
och genomförs i cirka 120 länder. Sedan 1966 organiseras
veckan av Kyrkornas världsråd och Påvliga rådet för kristen enhet. Nationella ekumeniska råd runt om i världen
arbetar varje år fram ett gudstjänst- och reflektionsmaterial på veckans tema. Det internationella grundmaterialet
har sedan översatts och bearbetats. Detta har publicerats
på SKR:s hemsida tillsammans med extramaterial, som
till exempel affisch, filmer och gudstjänstordning. Dessutom finns det engelska grundmaterialet tillgängligt för
nedladdning.
Runt om i Sverige sker många olika ekumeniska arrangemang under veckan. Den föreslagna gudstjänsten firas lokalt tillsammans med församlingar från olika kyrkor
och samfund normalt på söndagen i veckan.
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Genom Böneveckan för kristen enhet samlas kyrkor lokalt över samfundsgränserna till gemensam
bön och bibelläsning om enhet och försoning för att
stärka det kristna vittnesbördet.
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Böneveckan firas varje år 18–25 januari.

Böneveckans tema 2019 var ”Det rätta, endast det rätta,
ska vara din strävan” och för 2020 ”De visade oss särskild
omsorg”. Temat för 2020 fokuserade på migrationsfrågan
och inför böneveckan genomfördes en reportageresa till
Malta för kontakt med de som utarbetat materialet. Detta
resulterade i en film om böneveckan samt korta dagliga
andakter i sociala medier.
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Kyrkorna i samhällets tjänst
När kyrkorna inbjuds till närvaro på andra arenor
i samhället stärks det ekumeniska vittnesbördet då
arbetet görs tillsammans. Vid sidan om Kriminalvården och sjukhusen gäller det universitet och högskolor, samarbete med polisväsendet, militärsjälavård
och närvaro vid en del arbetsplatser.
Hur den ekumeniska samverkan ser ut skiljer sig åt,
liksom hur starkt kopplad man är till Sveriges kristna råd
och hur finansieringen ser ut. Det finns sedan en längre
tid ett nära samarbete mellan de olika verksamheternas
konsulenter, oavsett kyrklig hemvist genom planering av
utbildning och fortbildning av pastorer, diakoner, präster
och systrar som är den kyrkliga närvaron på dessa platser.
Sedan några år möts representanter för kyrkofamiljerna
och konsulenterna för själavård vid institutioner två
gånger per år för att söka en gemensam överblick, lära av
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varandra och utvecklas tillsammans.
Ett viktigt perspektiv är att de som arbetar på sjukhus,
anstalter och universitet är ekumeniska spjutspetsar,
arbetsgemenskapen är ekumenisk, som nu och då ställs
inför stora frågor som ska lösas och det ofta utan att det
finns tid till alltför lång eftertanke kring hur. Det finns
bland dessa medarbetare en ekumenisk kompetens där
kyrkan behöver agera trovärdigt och samtidigt vara trogen
sina traditioner.
Det tredje stora området vid sidan om kriminalvården
och Sjukhuskyrkan är Universitetskyrkan som har ett
drygt 60-tal medarbetare verksamma vid landets universitet och högskolor. Verksamheten finansieras till största
delen av kyrkorna själva. På nationell nivå arbetar den
frikyrkliga Högskolekommittén tillsammans med Svenska
kyrkans arbetsgrupp för högskolegrupper kring aktuella
frågor, fortbildningar och temadagar.
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FÖLJESLAGAR
PROGRAMMET
• Ekumeniska följeslagarprogrammet kom till efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem
år 2001. I ett brev till Kyrkornas
världsråd skrev kyrkoledarna
bland annat ”Vi ber ödmjukt om
skydd för hela vårt folk, för att
kunna återskapa förtroende och
säkerhet mellan israeler och
palestinier. Vi ber fredsälskande
människor från hela världen att
förena sig med oss i vår strävan
efter en rättvis fred.”

F OTO : J O N A S T H O R Ä N G E N

Kalle Sundvalls möte med en framtida fotograf i Hebron illustrerar följeslagarnas arbetsmetod ”internationell medföljning”.

Stort behov av följeslagare
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel arbetar
med internationell medföljning.
Följeslagare kommer från mer än 20
länder och bor i städer och byar. En av
de viktigaste aspekterna inom internationell medföljning är att människor från olika länder finns närvarande i
konflikten som en skyddande närvaro.
Coronapandemin satte helt stopp
för den internationella skyddande
närvaron i mars 2020, då resor begränsades både inom Palestina och
Israel liksom resor globalt. Metoden
internationell medföljning innebär
också att följeslagare berättar om vad
de sett och hört och varit med om och
försöker verka för fred och rättvisa.
Det arbetet har fortsatt genom att
Följeslagarprogrammets lokalkontor
i Jerusalem fortsatt att hålla kontakt
med människor i de lokalsamhällen
som följeslagare brukar finnas för
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att uttrycka solidaritet och för att få
information.
FÖLJESLAGARPROGRAMMET

samordnas av Kyrkornas världsråd
och två större globalt samordnade
initiativ för information och påverkan har genomförts under 2020. Det
första med fokus på att informera om
Israels utfästelse att annektera mer
än halva Västbanken och de negativa
konsekvenser detta skulle innebära
för fred och rättvisa och de brott mot
internationella konventioner det
skulle innebära. Det andra samordnade initiativet genomfördes under
hösten i samband med olivskörden.
Vanligtvis brukar följeslagare finnas
med som en tydlig skyddande närvaro
vid olivskörden och många bönder uttryckte en oro för hur det skulle bli att
skörda utan den skyddande närvaron.
Under 2019 och 2020 har totalt
25 följeslagare sänts från Sverige

och ytterligare tolv följeslagare var
utbildade och redo att resa ut när
coronapandemin satte stopp för
resor våren 2020. I uppdraget som
följeslagare ingår det också att skriva
reserapporter när de är i fält och att
informera om vad de sett och hört
under sitt uppdrag, i skolor, församlingar och på arbetsplatser. Alla
följeslagare ska genomföra minst tio
informationstillfällen när de kommit
tillbaka till Sverige. Följeslagarprogrammets verksamhet finansieras av
Sida genom Svenska missionsrådet.
Följeslagarprogrammet utsätts
regelbundet för kritik då det finns
många olika åsikter om konflikten
mellan Israel och Palestina och även
om fredssträvanden. Programmet
lägger sig vinn om att rekrytera och
utbilda följeslagare för att på ett balanserat sätt kunna uttrycka sig och
bemöta kritik på ett ansvarsfullt och
balanserat sätt.
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KLIMATFASTA

– tid för offer?

Ekumeniskt semin

arium om de ord

och handlingar som

krävs

för att möta klima
Kyrkorna vill förm
thotet
edla hopp när klim
atkrisen hotar att
Samtidigt höjs röste
förlama.
r om att vi på allva
r måste prata om
och skam vår livss
den skuld
til för med sig. Är
det dags att kom
det hoppfulla klim
plettera
atpratet med storo
rd som synd, skul
nåd, botgöring och
d, förlåtelse,
gottgörelse? Är det
tid för offer?

Askonsdagen den

OTTER

S:TA EUGENIA KYRKA

6 mars 2018 kl. 13.30

, KUNGSTRÄDGÅRD

–16.00

SGATAN 12, STOCK

HOLM

PROGRAM

FOTO: RICKARD

L ERIKSSON

FOTO: SOFIA RUNARSD

Sent på jorden
Björn Wiman, kultur
chef, Dagens Nyhet
er.
Tid för offer
Sofia Lilly Jönsson,
kulturskribent.
Paneldeltagare:
Björn Wiman,
Lovisa Bergdahl, katolik
kulturchef på
, filosofie doktor och
Hans Erik Nordin,
lektor i pedagogik
Dagens Nyheter
biskop emeritus, Svens
vid Södertörns högsk
ka kyrkan.
ola.
Equmeniakyrkan
s initiat
Lena Bergström, pastor iv Klimatfasta:
/evangelist, Equm
eniakyrkan.
Lennart Renöfält,
handläggare klimat
/hållbarhet, Equm
eniaky
rkan.
Vägen ur förnekelsen
Harry Månsus, baptis
tpastor och ekoteo
log.
MODERATORER:
Sofia Rosshagen, progra
Magnus Myrberg,
mansvarig Katolskt
stiftshandläggare,
Forum och
Svenska kyrkan.
Sofia Lilly Jönsso
n,
kulturskribent
KONTAKTPERSO
N: Sofia Rosshagen,
katolsktforum@sa
nktaeugenia.se, 08-50
5 780 23.
ANMÄLAN: Sista
anmälningsdag den
1 mars.
www.sensus.se/k
urser-och-evenem
ang/klimatfasta-t
id-for-offer-4323
96
Arrangörerna bjuder
på vegetariskt fika.
Välkommen till en
eftermiddag att ta
fasta på!

SKR arbetar för uppmärksamma hotet mot Guds skapelse genom olika insatser.

Akut kris hotar Guds skapelse
Kyrkor i världen och Sverige,
varav många länge arbetat med
miljö- och klimatfrågor, ställs
nu inför utmaningen hur man
ska möta den akuta kris som
hotar Guds skapelse och riskerar
mänsklighetens fortlevnad.
I Sveriges kristna råds arbetsgrupp
för klimat och hållbar utveckling
möts representanter för kyrkor
och närstående organisationer för
samråd och gemensamma initiativ.
Liksom tidigare utgår arbetet från
skriften ”Värna den jord som Gud
älskar”, som antogs av Sveriges
kristna råds styrelse 2011. Förutom
en gemensam teologisk motivation
innehåller skriften en omvärldsanalys och konkreta uppmaningar,
vilket föranlett ett inledande arbete
med ett uppdaterat ekumeniskt
klimatdokument.
Klimatarbetsgruppen arbetar
kontinuerligt med påverkansarbete,
bland annat genom en debattar30



tikel om att kyrkorna inte kan stå
oberörda inför klimatförändringarna utan behöver agera kraftfullt
för klimaträttvisa (Kyrkans tidning
27/2 2020). SKR har också gett sitt
offentliga påverkansbidrag genom
ett yttrande till Miljödepartementet (27/6 2019) med anledning av
remissen ”Agenda 2030 och Sverige
– världens utmaning”. I mars 2019
arrangerades ett ekumeniskt seminarium i Stockholm där bland andra
Björn Wiman från Dagens nyheter
medverkade.
KLIMATARBETSGRUPPEN följer det
internationella ekumeniska klimatarbetet och som tidigare uppmanades svenska församlingar att under
perioden Skapelsetid (Season of
Creation, 1/9–4/10) att särskilt lyfta
ansvaret för skapelsen i gudstjänster
och olika samlingar.
Inom ramen för klimatarbetsgruppen har Equmeniakyrkans
arbete med Grön kyrka utvecklats

till att bli ett ekumeniskt nätverk
av miljöengagerade församlingar.
Den ekumeniska föreningen ”God
Jord – kristna för miljö och rättvisa”
som samlar unga och gamla från
olika samfund är en uppskattad
aktör inom klimatarbetsgruppen
och kan ses som ett komplement till
Grön kyrka. Genom dessa och andra
former av lokalt ekumeniskt miljöarbete främjas steg mot en mer hållbar
livsstil där en konkret fråga handlar
om etisk konsumtion, vilket nära
relaterar till kyrkornas arbete med
Fairtrade.
SKR främjar ekumeniska och
generationsöverskridande samtal
om formerna för påverkansarbete.
En viktig fråga är hur vi kan inspireras av den globala rörelsen för
klimaträttvisa, inte minst de ungas
proteströrelse, och hur kyrkor kan
utmanas till profetisk protest och
utifrån ett trotsigt hopp stå upp och
försvara Guds skapelse och framtida
generationer.
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Ungdomar kränks för sin tro
Sveriges kristna råds arbete
med barn och unga sker framför
genom engagemang i barnrättsfrågor och att hålla ihop ett nätverk med dem som leder landets
kristna barn- och ungdomsorganisationer.
Arbetet med barnrättsfrågor är
organiserat i en gemensam samrådsgrupp som under 2020 arbetat
vidare med konsekvenser av att
barnkonventionen sedan den 1
januari 2020 är svensk lag. Gruppen har delat utbildningsmaterial,
inspiration och frågor i relation till
hur kyrkorna i Sverige arbetar med
barns rättigheter.
I Sveriges kyrkor bedrivs en
omfattande barn- och ungdomsverksamhet som innefattar barnkörer,
integrationsprojekt, bibelstudier,
scouting, konfirmationsverksamhet
och trygghetsprojekt med mera. De
kristna barn- och ungdomsorganisationerna har olika profiler och
metoder, men lär av varandra och

de inte kunnat träffas eller samlas
till större evenemang.
VÅREN 2019 FÖRDES samtal i nät-

hämtar inspiration av det andra har
gjort. Nätverket träffas två till tre
gånger per år.
UNDER 2020 HAR delandet bestått i

stöd för att ställa om den oumbärliga
mötesplatsen för barn- och ungdomar, tolka riktlinjer och rekommendationer, allt för att se till att
barn och ungas psykiska ohälsa och
ensamhet minimeras under ett år då

verket om hur kristna ungdomar
upplever att de kan berätta om och
dela sin tro med sin omgivning. Som
en följd av detta gjordes en enkätundersökning bland kristna barn- och
ungdomsorganisationer som sammanfattas i rapporten Unga troende i samhället – Varannan kristen
ungdom upplever sig kränkt för sin
tro. Den vittnar om att många unga
upplever sig kränkta eller ifrågasatta
för sin tro, inte sällan sker detta i
skolor av elever eller lärare. Vid rapportsläppet anordnade SKR ett särskilt seminarium där frågan belystes.
Kyrkoledarna uppmärksammade, i
samband med rapportsläppet, frågan
genom en debattartikel i Svenska
dagbladet och samtal förs med
utbildningsminister Anna Ekström
om situationen för unga troende i
Sveriges skolor. Frågan togs också
upp i riksdagen.

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

I februari 2020 arrangerade Sveriges kristna råd ett välbesökt frukostseminarium i samband med rapportsläppet av Unga troende i
samhället.
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Stor bredd på migrationsarbete

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond ger anslag
och stipendier till personer som stödjer forskning
och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Under 2019 fördelades 521 000 kronor till 39
stipendiater och 2020 fördelades 596 000 kronor till
69 stipendiater.

Med den teologiska grunden och
Bibelns imperativ om kärlek och
gästfrihet mot främlingen, är det
lätt att förstå kyrkornas gemensamma avgjordhet för de många
miljoner av våra medmänniskor,
som tvingas på flykt på grund av
krig, svält, förföljelse.
Sveriges kristna råds arbetsgrupp för
migrations- och integrationsfrågor
har fortsatt med sina rikstäckande
utbildningsinsatser för Migrationsverkets personal om religiös konversion i asylprocessen. Med två kurser
slutfördes den riksomfattande utbildningssatsningen om konvertiter
i asylprocessen. Det EU-finansierade
utbildningsprojektet #Värme avslutades genom tre utbildningstillfällen under våren 2019. Det 21:a och
sista utbildningstillfället ägde rum i
Jönköping. Under maj hade #Värme
sin anslutningskonferens och utvärdering. Arbetsgruppen har deltagit
i regionala utbildningsinsatser för
Migrationsverkets personal, inom
landets stift och kyrkor, i Domstolsakademin (om religiös och sexuell
identitet i asylprocessen). Nätverksdagarna i april 2016, med medverkan
av bland annat politiker, expertis
och EU-parlamentariker, samlade
162 deltagare. Till följd av pandemin
blev nätverksdagarna 2020 digitala.
MIGRATION OCH INTEGRATION är

den tematiska påverkansfråga som
SKR belyst vid flest tillfällen den
senaste perioden. Här ges några
exempel. Den 16 januari 2019 hölls
ekumeniska manifestationer runt
om i landet, bland annat i Filadelfiakyrkan i Stockholm och på Sergels
torg, för att belysa situationen för
konvertiter i asylprocessen. Kyrkoledarna har publicerat julbudskap
relaterat till människor på flykt.
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1,1 miljoner till stipendiater
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Migrationens framtid i Europa stod i fokus under de ekumeniska nätverksdagarna 2019
med medverkan av partiernas kandidater till EU:s parlamentsval.

SKR:s årsmöte i maj 2019 gjorde ett
uttalande och gav uttryck för ”en
oro som råder i vårt land” i fråga om
hanteringen av migranter och asylärenden. I början av pandemin, våren
2020, skickade SKR ett öppet brev
till statsministern, socialministern
och Socialstyrelsen och efterfrågade
humanitära insatser för de mest
utsatta i vårt samhälle. Redan kommande vecka avsatte regeringen 50
miljoner kronor för ändamålet, till
kyrkor och andra organisationer i
civilsamhället. Den 7 augusti 2020
publicerade Dagens nyheter en
debattartikel av SKR inför slutförslaget till hur den framtida svenska
migrationspolitiken ska utformas.
Arbetsgruppen har i sitt interna
och externa arbete bland annat
även fokuserat de unga ensamkommandes situation och utsatthet;
familjeåterföreningsfrågan och
därtill hörande
försörjningskrav;
situationen på
förvaren runt om i
landet.
Under verksamhetsperioden
har arbetsgruppen,
så när som på en,

lyckats möta riksdagens samtliga
partipolitiska talespersoner inom
migrationsområdet. Årliga möten
med Migrationsverkets generalsekreterare har ägt rum. SKR:s
presidium, med förstärkning från arbetsgruppen, har träffat migrationsministern och berört frågor som:
den framtida migrationspolitiken,
konvertiter i asylprocessen och de
långa häktningstiderna och situationen på förvaren. Kyrkoledarna
har skrivit öppna brev till riksdagen.
Remisser från statliga utredningar
har besvarats.
SKR FINNS REPRESENTERAT i ett

flertal viktiga sammanhang: i Migrationsverkets möten med civilsamhället, i migrationsministerns
”Asylforum”, i CONCORD – tillsammans för en hållbar och rättvis värld,
i Kyrkornas nordisk-baltiska nätverk
för migrationsfrågor, samt i CCME
(Churches´ Commission for Migrants in Europe).
2020 gjordes en historisk sammanfattning av migrations- och integrationsarbetet: SKR:s arbete med
migrations- och integrationsfrågor –
en dokumentation av åren 1993–2020,
sammanställd av Peter Karlsson.
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Förvaltningsnämnden, det vill säga styrelsen, är ekumeniskt sammansatt med en representant från varje kyrkofamilj i Sveriges kristna råd. Svenska kyrkans ärkebiskop
är fondens ordförande. Svenska
kyrkans kyrkokansli förvaltar
fonden. Fonden välkomnar
ansökningar från medlemmar i
alla svenska kyrkor och kristna
samfund. Stipendiernas antal och
stipendiater har
storlek beror på fondens avkastdelat på totalt
ning och varierar från år till år.
1,1 miljoner kronor.
Stipendier kan sökas för att täcka
kostnader för materialinsamling, studieresor, publiceringskostnader samt deltagande
i internationella ekumeniska kurser, konferenser och
seminarier.
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Nathan Söderblom var ärkebiskop inom Svenska kyrkan åren
1914–31.

Ett särskilt ansvarsområde för fonden är att erbjuda
stipendier för kurser vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, som drivs av Kyrkornas världsråd. Fonden
prioriterar också ansökningar som vid sidan av ekumenisk
relevans har en uttalad inriktning mot fredsfrågor. SKR är
huvudman för fonden.

VERKSAMHET – MEDICINSK ETIK

Människosynen i fokus
Enligt kristen tro är varje människa skapad och
älskad av Gud och oändligt värdefull. Människosynen
och värdigt bemötande av människor har därför stått
i fokus för arbetet i SKR:s referensgrupp för medicinsk etik.
Ett antal aktuella frågor har diskuterats: etiska implikationer av användningen av artificiell intelligens, könsdysfori,
utmaningar när allt mer av vården sker i hemmet, samt
behandlingsbegränsningar i vården.
Under 2020 har arbetet till stor del fokuserats på etiska
reflektioner kring covid-19 och kyrkornas respons på den.
Aktuella frågor var: hur ska avlidna patienter omhändertas
och hur kan avskedstagande ske på ett värdigt sätt, vem ska
intensivvårdas, hur ser vi på vad som händer i äldrevården?
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Erfarenheter från den
andliga vården på sjukhusen
och äldreboenden togs med i
den debattartikel från SKR om
respekten för människors värde
och värdighet. Gruppen mötte
prästen Camilla Lif, medlem i
regeringens coronakommission, och bidrog med input till
dess bedömningar.
SKR gav under våren 2019
ut skriften Människors värde och värdighet där gruppen
varit resurs i skrivandet. SKR medverkade i Almedalen
2019 i en panel om människovärdet.
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Dialog mellan religionerna
Den bibliska berättelsen om Jona och dennes strapatsrika sjöresa kan tjäna som en bra och viktig förebild för religionernas möte och behov av samverkan.

värdskapet mellan medlemssamfunden, som i egenskap av
värdar får presentera sin ideologiska grund, andlighet och
verksamhet.

Skeppet som Jona färdas med kunde vara bilden av vår
värld, vårt samhälle; dess passagerare vårt samhälles
mångfald. Vid den annalkande katastrofen börjar skeppets
sjömän var och en anropa sin Gud. Men det är viktigt för
dem att alla passagerarna ska till be sin gud, så även den
sovande och intet anande profeten. ”Kanske den guden
tänker på oss, så att vi inte går under” (Jona 1:6). Det är en
underbar bild av ett samhälle av andlig och religiös pluralism, som uppmanar varandra till bön och Gudsgemenskap, enligt en mångfaldens symfoni, där alla ska vara med.
Sveriges kristna råd finns representerat i olika interreligiösa sammanhang på nationell nivå. Kyrkorna arbetar
också med religionsteologi, för att bearbeta sin relation
och kunskap till andra trossamfund. I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för olika religioner.
Årligen anordnas tre tematiska rådsmöten. För att uppleva varandras andlighet och andliga miljöer, alternerar

Fyra arbetsgrupper har formerats utifrån prioriterade
områden:
1. Fredsfrågor, utifrån den interreligiösa Fredsboken.
2. Uppföljning av uttalanden om miljö-/klimatfrågan.
3. 	Planeringen av Interfaith Harmony Week (första veckan
i februari).
4. 	Kontakter och samarbete med lokala interreligiösa råd.
ETT ÖVERGRIPANDE MÅL för SIR är att människor av

olika tro står tillsammans upp mot hot, hat och våld, för
religionsfrihet, mänsklig värdighet och alla människors
lika värde. Presidieledamöterna inom SKR finns med som
representanter i rådet, eller företräds av andra personer
från respektive kyrkofamilj. SIR företräder elva religioner.
I Regeringens råd för trossamfunden sker överläggningar om aktuella samhällsfrågor. SKR:s styrelse utser de
kristna representanterna.

VERKSAMHET – SAMLEVNAD

Riktlinjer vid övergrepp
I spåren av #metoo-rörelsen
arbetar Sveriges kristna råd
vidare med att belysa sexuella
övergrepp, främst genom skriften
”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.
Sedan #metoo-rörelsen briserade
har sexuella övergrepp diskuterats
öppet på ett sätt som är historiskt
unikt. Detta har även skett inom
kyrkan. Därför gjordes en revidering
av Ekumeniska riktlinjer vid sexuella
övergrepp i kyrkliga miljöer som är
en praktisk handbok riktad till alla
kyrkor. Skriften är i grunden en uppdatering av de riktlinjer som antogs
34



redan år 2003. Nytt i den reviderade
utgåvan är exempelvis uppdateringar av nya lagar samt förhållandet till
sociala medier.
I januari
2019 hölls ett
rådsmöte med
sidor
rubriken Kyrhar skriften om
korna, #metoo
sexuella övergrepp i
och jämställdhet.
kyrkliga miljöer.
I maj 2019 skrev
kyrkoledare
inom SKR ett upprop om sexuella
övergrepp i kyrkliga miljöer som
publicerades i Dagen med rubriken
”Kyrkan måste vara en trygg plats
för alla”.
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Ekumeniska riktlinjer
vid sexuella övergrepp
i kyrkliga miljöer
– Reviderad utgåva
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SAMTAL OM MISSION I
EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

FOTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

Arbetsgruppen för missionsteologi följer aktuella teologiska samtal och är en mötesplats mellan
teoretiker och praktiker.

Teologi ett sätt att tala om Gud
Ekumenisk teologi handlar om
den teologiska grunden för det
som är SKR:s uppdrag, att arbeta
för kristen enhet i Sverige, men
också att ge underlag till den
teologiska reflektion som ligger
till grund för arbetet för rättvisa
och fred.
Ordet ekumenik är bildat av det grekiska ordet oikoumene, som betyder
”hela den bebodda världen”. När den
ekumeniska rörelsen växte fram på
1900-talet blev ordet beteckningen
för arbetet för kristen enhet.
Hur ska vi hitta ett språk om Gud
som är gripbart för människor i
olika situationer? Det är ett sätt att
beskriva vad teologi och teologisk
reflektion ytterst handlar om. Oftast
översätts ordet teologi med ”läran
om Gud” och ordet i sig är bildat av
de grekiska orden för Gud theos och
ord logos, det vill säga ordagrant ord
om Gud. Man skulle kunna säga att
teologi är ett sätt att tala om Gud. Då
kan man inte tala om en universell
teologi, som är en gång för alltid
formulerad. Man måste tala om teoV E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E / 2 0 1 9 – 2 0 2 0 

logier, det vill säga använda plural.
Varje konkret situation kräver sitt
speciella sätt att tala om Gud; den
teologiska reflektionen föds i konkreta situationer.
Mission hör till kyrkans väsen
eftersom mission inte är något som
kyrkan gör utan beskriver vad kyrkan är, en del i Guds sändning Missio
Dei i världen. Missionsteologin är ett
arbetsområde där SKR samverkar
nära med Svenska missionsrådet, till
exempel i den gemensamma arbetsgruppen i missionsteologi.
HÖSTEN 2019 publicerades häftet
Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld. Här presenteras delar
av pilgrimsprocessen i missionsteologi 2016–2017 där ett tjugotal
deltagare från de SKR:s medlemskyrkor tillsammans besökte de
olika kyrkofamiljernas kurs- eller
stiftsgårdar för att under ett dygn
tränga djupare in i varandras sätt
att tolka missionsuppdraget. Under
hösten 2020 inleddes ett samarbete
med Kyrkornas världsråd för en
gemensam publikation där delar av

materialet kompletteras med bidrag
från internationella missionsteologer som ska vara klar våren 2021.
Ett annat ansvarsområde för
ekumenisk teologi är att följa det
internationella arbetet inom Faith
and Order-kommissionen (Kyrkornas världsråd).
SKR:s arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor har fortsatt sitt arbete
under perioden. Gruppen består
av två representanter, en kvinna
och en man, från varje kyrkofamilj.
Generalsekreteraren för Sveriges
ekumeniska kvinnoråd (SEK) har
varit adjungerad och varit gruppens
sekreterare. Arbetsgruppen möts två
gånger per termin. Arbetsgruppen
förbereder en liknande pilgrimsprocess som den som den missionsteologiska arbetsgruppen genomförde
2016–2017. Studieförbunden Bilda
och Sensus bidrar med processledning. En första samling skulle ha ägt
rum på Stockholms katolska stifts
stiftsgård Marielund, men den har
skjutits fram från november 2020
till våren 2021 på grund av coronapandemin.
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VERKSAMHET – FUNKTIONSHINDER

V E R KSA M H E T – D I A KO N I

Tillgänglighet i centrum
Kyrkorna ska vara öppna och
tillgängliga för alla. Funktionshinderfrågorna ska finnas med
överallt och ses ur människovärdes-, rättighets- och tillgänglighetsperspektiv.
Det är huvudagendan när arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder möts. Under större
delen av 2020 med hjälp av digitala
mötesplatser. Gruppens syfte är, att
med en inkluderande teologi, bearbeta frågor om människosyn och
arbeta för en grundsyn som bejakar
ömsesidighet och allas möjlighet till
full delaktighet.
Förutom SKR:s dokument En
kyrka för alla finns den svenska översättningen av Kyrkornas världsråds
dokument Gåvan att finnas till – om
kyrkan och funktionshinder som
teologisk grund för samtal och ar-

bete i gruppen. Under 2019 och 2020
har samtalet fortsatt utifrån Gåvan
att finnas till. Vilka citat hjälper oss
vidare? Hur gör vi dokumentets
innehåll och syfte tillgängligt för
fler i våra församlingar och kyrkor?
I slutet av 2020 sammanställdes ett
informationsmaterial för spridning i
kyrkliga miljöer.
I BÖRJAN AV 2019 hölls en nät-

verksträff med temat Vår Gud bär
sår med medverkan av bland annat
biskop Susanne Rappmann, Svenska
kyrkan. Hösten 2019 deltog större
delen av arbetsgruppen i nordisk
nätverksträff för frågor om kyrka
– funktionshinder i Lögumkloster,
Danmark. Därefter påbörjades
planering för nationell nätverksträff på Ekumeniska Centret som
var tänkt 20 november 2020. Den
har blivit framflyttad till april 2021

F OTO : M AT E U S C A M P O S F E L I P E

Kyrkorna har gemensamt under pandemin lyft fram situationen för människor som lever i utsatthet.

Utsatthet och ensamhet i fokus
Coronapandemin har påverkat
det diakonala arbetet i landets
kyrkor på ett konkret sätt. Därför
har Sveriges kristna råd särskilt
fokuserat på att uppmärksamma
situationen för människor som
lever i ensamhet och utsatthet.

2019 hölls en nätverksträff i Stockholm med temat Vår Gud bär sår.

Biskop Susanne Rappmann.

SKR tar vartannat år fram ett
nytt diakonalt material utifrån ett
aktuellt tema, kallat Diakonifokus
(tidigare kallat Diakonins månad).
Det är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och
organisationer som sätter fokus på
en angelägen diakonal fråga. Temat
för åren 2020 och 2021 handlar
om ensamhet och finns digitalt på
SKR:s hemsida. Materialet lanserades i mars 2020 i samband med att
coronapandemin kom till Sverige.
Spridningen av viruset och därmed
isoleringen av många äldre gjorde
materialet högaktuellt. Här finns
faktakunskap samlad om ensamhet,
metoder för att arbeta med att bryta
ensamhet och goda exempel från
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för att ge bättre förutsättningar att
genomföras digitalt då situationen
för större samlingar har förändrats
under 2020.
Arbetsgruppen har med anledning
av erfarenheter som gjorts vid egna
arrangemang upplevt hur svårt det
varit att själva leva upp till inkludering, exempelvis vad gäller hörselfrågor. Gruppen har därför tagit hörandet som en utmaning tillsammans
med ämnet Befriande diakoni.
Arbetsgruppen har också följt
samhällsdebatten om funktionsrättsfrågor och har vid två tillfällen
deltagit i möten med funktionsrättsrörelsen på inbjudan av Svenska
kyrkan. Det finns en stor förväntan
på den kyrkliga rösten om frågor om
människovärde och rättigheter. Arbetsgruppen har vid ett par tillfällen
lämnat spontansvar på remisser till
regeringen.

F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

per i samhället som lever i särskild
utsatthet i förhållande till covid-19.
I rapporten Utsatthet i pandemitid
– kyrkornas bild 2020 analyseras
särskilt åtta utsatta grupper i samhället, däribland hemlösa, äldre med
låga inkomster, papperslösa samt
EU-medborgare.

olika församlingar. Dessutom finns
fyra filmer om ensamhet, exempelvis
om volontärarbetet i Gustav Vasa
församling, Stockholm och en film
om ofrivillig ensamhet. Målgrupp
för materialet är främst diakoner,
präster, pastorer samt frivilliga i församlingarna som arbetar diakonalt.
Materialet uppdateras kontinuerligt.
I december 2020 presenterade
SKR en samlad rapport om grup-

RAPPORTEN SOM tagits fram av
arbetsgruppen för ekumenisk diakoni beskriver varje utsatt grupp,
samt ger en analys om behov av
mobilisering på akut- och lång sikt.
Viktiga målgrupper för rapporten är
beslutsfattare och myndigheter som
därmed får ta del av kyrkornas syn
om utsatthet.
Presidiet för SKR skrev på julafton 2020 en debattartikel i Expressen där resultatet i rapporten beskrevs. Även tidigare under året har
SKR uppmärksammat de som lever
i utsatthet under pandemin genom
debattartiklar, remissyttranden och
öppna brev till regeringen.
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M E D A R B E TA R E P Å K A N S L I E T

Fred i religionens namn
I kyrkornas sändning i världen
är kallelsen att verka för fred
och försoning ett ofrånkomligt
uppdrag. Den bibliska visionen
om Guds rike som är ett fredens
rike utmanar kyrkorna att vara
en profetisk röst i samhället som
på teologisk grund talar med en
gemensam röst i en mångkulturell värld för fred, försoning och
rättfärdighet.
En naturlig roll för Sveriges kristna
råd är att vara en samordnande
aktör för fred. Ett uttryck för detta
är den ekumeniska arbetsgruppen
för fred och mänskliga rättigheter
som består av representanter från
organisationer och kyrkor.
FÖRUTOM INFORMATIONSUTBYTE

och ömsesidigt lärande söker organisationerna i arbetsgruppen ökad
praktisk samverkan kring allt från

e
c
a
e
P
in

GRUPPEN FÖLJER också det interna-

tionella ekumeniska fredsarbetet, till
exempel inom Kyrkornas Världsråd,
och liksom inom den världsvida ekumeniska rörelsen har SKR en bred
syn på fredsfrågorna som inkluderar
nära vardagliga relationer, genusbaserat våld (Thursdays in Black),
lokalsamhället, internationella konflikter, vapenexport, nedrustning,
konfliktförebyggande, fred–rättvisa,
fred–klimat, samt religionernas roll.
Att alla dessa frågor kan relateras till
FN:s globala hållbarhetsmål (SDG)
och mänskliga rättigheter gör arbetet ännu mer angeläget och utmanar
församlingar att lyfta dessa frågor

inte minst under Kyrkornas globala
vecka.
Ett viktigt arbetsområde är det interreligiösa fredsarbetet. Ett konkret
redskap för detta är den interreligiösa fredsantologin Fred i religionens
namn som SKR arbetat fram i samarbete med Sveriges interreligiösa råd.
Då den visat sig vara banbrytande i
sitt pedagogiska upplägg även i ett
internationellt sammanhang, har
boken översatts till engelska. Boken
med titeln Peace in the name of
religion – an interfaith peace anthology kan liksom den svenska boken
beställas från Marcus förlag.
GENOM MARTIN Luther King-priset
är SKR med och lyfter goda exempel
på insatser inom områden som rör
fred och mänskliga rättigheter, till
exempel romernas rättigheter (Domino Kai 2019) och klimaträttvisa
(Extinction Rebellion Sverige 2020).

Arbetet på kansliet i Alvik, Stockholm,
leds av generalsekreteraren.

LEDNINGSGRUPP:
Sofia Camnerin
Generalsekreterare (tillträder
maj 2021)

Jan Eckerdal
Teologisk rådgivare (tillträder
augusti 2021)

Wilhelm Blixt
Press- och kommunikationsansvarig (tillträder
april 2021)
Sarah Mossop
Ekonomi- och
kanslisansvarig,
Sekreterare Nathan Söderbloms
minnesfond
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e
r
f
o
e

m
the na
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fredsteologiska studiematerial till
debattartiklar i aktuella frågor, till
exempel förbud av kärnvapen och att
pandemin visar på behovet att ställa
om till ett mer fredligt och hållbart
samhälle.

Detta är SKR:s personal

o lo g y
p eA c e An th
den

cil of Swe
| The Christian Coun
cil of Sweden
| The Christian Coun
Marcus Förlag

Sju författare
från sju religioner skriver om
fred.

MEDARBETARE:
Emma Nygren
Administratör,
Andlig vård
inom Kriminalvården och
Ekumeniska
följeslagarprogrammet

Jonas
Thorängen
Samordnare,
Ekumeniska
följeslagarprogrammet
Maria
Bäcklund
Koordinator,
Ekumeniska
följeslagarprogrammet

Henrik Rosén
Teologisk handläggare

Misha Jaksic
Samordnare,
ortodoxa kyrkofamiljen

Amanda
Carlshamre
Konsulent,
barn- och ungdom

Peter Karlsson
Samordnare,
Andlig vård i
Kriminalvården

Gunnel
Andréasson
Konsulent,
Andlig vård
inom hälso- och
sjukvården

Smajo Sahat
Konsulent,
Andlig vård i
Kriminalvården

Ulla Le Vau
Konsulent, Andlig vård inom
Kriminalvården

Susanne
Rodmar
Konsulent,
Andlig vård i
Kriminalvården

Thomas Strömberg är föräldraledig sedan juni 2020.
Under 2020 gjordes en översättning av fredsboken Fred i religionens namn.
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REFERENS OCH ARBETSGRUPPER

REFERENS OCH ARBETSGRUPPER

18 expertgrupper inom
Medlemmar i arbets-, referens-,
och styrgrupper, nätverk och
andra grupper som är kopplade
till arbetet inom Sveriges kristna
råd.

ARBETSGRUPPEN FÖR
EKUMENISK TEOLOGI

Johannes Zeiler, Svenska kyrkan
Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska
stift
Beata Rohdin, Stockholms katolska stift
Johannes Magnusson, Pingst - fria församlingar i samverkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

ARBETSGRUPPEN FÖR
JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR

Pehr Thorell, Stockholms katolska stift
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska
stift
Sofia Strinnholm, Svenska kyrkan
Erik Gyll, Svenska kyrkan
Rebecka Goldschmidt, Etiopiska ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, Antiokenska
och Ortodoxa kyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
AnnaKarin Herngren Wirdheim, Ekumeniakyrkan
Elin Jönsson, Sveriges ekumeniska kvinnoråd (adj)

STYRGRUPPEN FÖR
EKUMENISKA FÖLJE
SLAGARPROGRAMMET

Lennart Molin, Equmeniakyrkan (ordförande)
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Anna Hjälm, Svenska kyrkan
Johanna Wassholm, Svenska kyrkan
Margoth Sonnebo, Socialdemokrater för
tro och solidaritet
Linda Johansson, Socialdemokrater för
tro och solidaritet
Helena Johansson, Kristna Fredsrörelsen
Gunlög Galmén, Kristna Fredsrörelsen
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Lars-Inge Claesson, Studieförbundet
Bilda
Mikael Ivarsson, Studieförbundet Bilda
Martin Hedberg, KFUM Sverige
Kenneth Kimming, Diakonia
Therese Garmstedt, Diakonia
Marianne Kronberg, Sabeel i Sverige
Elin Dellås, Sabeel i Sverige
Ulrika Jonsson, Sensus Studieförbund
Yasin Ahmed, Sensus Studieförbund
Julia Ryberg, Vännernas Samfund,
Kväkarna
Kerstin Eksell, Vännernas Samfund,
Kväkarna
Sarah Mossop, Sveriges kristna råd

ARBETSGRUPPEN FÖR
MISSIONSTEOLOGI

Ann Aldén, Svenska kyrkan
Anna Ljung, Equmeniakyrkan
Daniel Råsberg, Evangeliska frikyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska
stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
Gunilla Gunner, Södertörns högskola
Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet

ARBETSGRUPPEN FÖR
KLIMAT OCH HÅLLBAR
UTVECKLING

Henric Götefelt, Equmeniakyrkan
Lennart Renöfält, Equmeniakyrkan
Charles Câmara, Stockholms katolska
stift
Ann Edlund, Svenska kyrkan
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska
stift
Henrik Grape, Svenska kyrkan/Kyrkornas
världsråd
Sven-Gunnar Hultman, Pingst - Fria
församlingar i samverkan
Hanna Soldal, Svenska Kyrkans Unga
Jorunn Hellman, Svenska Kyrkans Unga
Petra Falk, Studieförbundet Bilda
Ulrika Jonsson, Sensus Studieförbund
Jacob Ämterlind, Svenska Alliansmissionen
Johannes Widlund, God Jord – kristna för
miljö och rättvisa
Henrik Rosén, Sveriges kristna råd

ARBETSGRUPPEN FÖR
FRED OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Helena Johansson, Kristna Fredsrörelsen
Kristina Hellqvist, Kristna Fredsrörelsen
Anders Andrae, Studieförbundet Bilda
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan
Jenny Svanberg, Life & Peace Institute
Ulrika Jonsson, Sensus Studieförbund
Mikael Lindgren, Svenska kyrkan
Hanna Soldal, Svenska Kyrkans Unga
Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
Maria Wåhlin, PMU
Julia Ryberg, Vännernas samfund, Kväkarna
Peter Jansson, Vännernas samfund, Kväkarna
Fredrika Gårdfeldt, Svenska präster och
pastorer mot kärnvapen
Henrik Rosén, Sveriges kristna råd

ARBETSGRUPPEN FÖR
EKUMENISK DIAKONI

Marie Lindholm, Equmeniakyrkan
Mia Nilsson, Hela människan
Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar
i samverkan
Marie Eidem, Stockholms katolska stift
Birgitta Lundin, Frälsningsarmén
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen
Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd

ARBETSGRUPPEN
FÖR MIGRATION
OCH INTEGRATION

Anna Karlgren, Svenska kyrkan
Christian Mölk, Pingst – Fria församlingar i
samverkan
Elias Nygren, Sociala missionen
George Joseph, Katolska kyrkan, Caritas
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Katinka Levin, Svenska kyrkan, Stockholms
stift
Lena Rösell, Personligt mandat
Marianne Adams, Frälsningsarmén
Michael Williams, Personligt mandat
Roland Oscarsson, Svenska Alliansmissionen
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
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kyrkorna
KYRKORNAS
SAMRÅDSGRUPP KRING
BARNKONVENTIONEN

Maria Olausson, Frälsningsarmén
Peter Ekman, Svenska kyrkan
Ulrika Jonsson, Sensus Studieförbund
Björn Håkonsson, Stockholms katolska
stift
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Robin Nord, Svenska Kyrkans Unga
Madelene Boberg, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Amanda Carlshamre, Sveriges kristna råd

NÄTVERKET SVERIGES
KRISTNA UNGDOMS
RÖRELSER, SKUR

Kontaktperson på SKRs kansli: Amanda
Carlshamre

REFERENSGRUPPEN
FÖR MEDICINSK ETIK

Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
Benedicta Lindberg, Respekt
Jukka Aminoff, Finsk-ortodoxa kyrkan
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd

TEOLOG ISKT EXPERTRÅD,
NAV – ANDLIG VÅRD
I KRIMINALVÅRDEN

Smajo Sahat, imam, Skövde
Mohammad Fazlhashemi, professor i
islamisk teologi, Uppsala universitet
Stefan Nordström, Stockholms katolska
stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

SAMARBETSRÅDET FÖR
ANDLIG VÅRD INOM
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Gunnel Andréasson, Konsulent, Sveriges
Frikyrkosamråd
Sr Christina Hennig, Stockholms katolska
stift
Kimmo Kling, samordnare Svenska
kyrkan
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Birgitta Nordin, Svenska kyrkan
Johan Möller, Svenska kyrkans anställda
inom Sjukhuskyrkan
Mikael Mattisson, Frikyrkans anställda i
Sjukhuskyrkan
Lars-Gunnar Hjerne, Sveriges Frikyrkosamråd
Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

HÖGSKOLEKOMMITTÉN

Inga Johansson, Equmeniakyrkan (ordförande)
Johannes Magnusson, Pingst - Fria församlingar i samverkan
Markus Sand - Evangeliska frikyrkan
Mikael Nilsson, Svenska Alliansmissionen
Cissi Glittvik, konsulent kyrka – högskola,
Frikyrkosamråd
Medarbetarrepresentanter,
valda av medarbetargruppen:
Anna Berndes, studentpastor Stockholm
Mattias Sennehed, studentpastor, Linköping
Lasse Johansson, studentpastor, Örebro

ARBETSGRUPPEN FÖR
FRÅGOR OMKRING
FUNKTIONSHINDER

Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Tina Hansson, Syskonbandet
Eva Johansson, Sveriges kristna handikappsförbund
Elna Wahlgren Lundqvist, Svenska kyrkan
Gunilla Lindén, Svenska kyrkan
Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
Inger Svantesson, Sveriges kristna handikappsförbund
Christine Viklund, Pingst – Fria församlingar i samverkan

ARBETSGRUPPEN
FÖR MARTIN LUTHER
KING-PRISET

Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen
Henric Götefelt, Kristna fredsrörelsen
Julius Copcutt, Kristna fredsrörelsen
Jenny Dobers, Equmeniakyrkan
Anna-Carin Stenbeck, Equmeniakyrkan
George Olvik, Equmeniakyrkan

Josefine Arenius, Sveriges kristna råd
George Joseph, Sveriges kristna råd
Martin Smedjeback
Joe Frans

PLATTFORM FÖR
KYRKORNAS VÄRLDSRÅD

Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Eva Brunne, Svenska kyrkan
Celina Falk, Svenska kyrkan
Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkan
Sara Gehlin, Svenska kyrkan
Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
Mona Keränen, Svenska kyrkan
Lars-Ove Ljungberg, Svenska kyrkan
Peter Lindvall, Svenska kyrkan
Magnus Evertsson, Svenska kyrkan
Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Charlotta Norrby, Svenska missionsrådet
Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Jonas Thorängen, Sveriges kristna råd
Amanda Carlshamre, Sveriges kristna råd

EUROPA-EKUMENISK
PLATTFORM

Åsa Ingårda, Svenska kyrkan
Göran Gunner, Equmeniakyrkan
Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Susanne Rodmar, Sveriges kristna råd
Sigurdur Hafthorsson, Svenska kyrkan
Anna Karlgren, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
David Jakobsson, Svenska kyrkan
Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Niklas Eklöv, Svenska missionsrådet
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Jan Eckerdal, Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Amanda Carlshamre, Sveriges kristna råd
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BALANSRÄKNING
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12/31/2020

12/31/2019

Tillgångar

RESULTATRÄKNING

Medlemsavgifter

Materiella anläggningstillgångar

Gåvor
93 406

124 541

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Bidrag
Nettoomsättning

4 450 860

4 418 441

4 544 266

4 542 982

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Summa Anläggningstillgångar

2019

5 946 500

5 987 500

776 335

1 458 920

Verksamhetens intäkter

Anläggningstillgångar
Inventarier

2020

3 911 250

6 499 391

5 860 025

6 339 006

95 851

0

16 589 962

20 284 817

-1 451 423

-2 479 720

Verksamhetens kostnader
Förmedlade bidrag

Omsättningstillgångar

Övriga externa kostnader

-4 673 826

-5 540 865

Kortfristiga fordringar

Personalkostnader

-8 655 055

-11 339 619

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

2 778 973

1 366 295

371 343

155 005

1 898 589

691 147

5 048 904

2 212 447

Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat

7 242 265

8 240 824

12 291 169

10 453 271

16 835 435

14 996 253

1 778 523

893 478

31 143

12 496

Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

Summa Omsättningstillgångar

-31 135
-19 391 339

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Kassa och bank

-31 135
-14 811 439

Årets resultat före fördelning

-19

-230

31 125

12 266

1 809 648

905 744

Förändring av ändamålsbestämda medel
Summa tillgångar

Årets resultat enligt resultaträkning
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

Eget kapital och skulder

Avsättning till ändamålsbestämda medel

Eget kapital

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

Ändamålsbestämda medel

6 893 051

5 527 834

Balanserat kapital

5 903 035

5 458 604

Summa Eget kapital

12 796 086

10 986 438

INTÄKTER 2020

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 149 263

340 768

Skuld till Sida och övriga bidragsgivare

758 747

2 660 158

Övriga skulder

106 544

160 981

1 024 795

847 908

4 039 349

4 009 815

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

16 835 435

14 996 253
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338 809

-1 509 340

-1 418 787

444 431

-174 234

1%
10 %
36 %

35 %

23 %



905 744

144 123

UTGIFTER 2020

60 %
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1 809 648

5%
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Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

30 %
Förmedlade
bidrag
Övriga externa
kostnader
Personalkostnader
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EFTERORD

SKR är som en pärla
”Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor.
Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och
köper den.” (Matt 13:45–46)

N

är jag så här efter min tid
som generalsekreterare
skriver efterord till verksamheten för 2019 och
2020 är det just det bibelordet som kommer till mig.
Sveriges kristna råd är som
en pärla. En glimt av himmelriket. Stora ord, men det
finns en himmelsk längtan och ett himmelskt uppdrag i
det kristna enhetsarbetet som är svår att lämna när du väl
hittat det.
Köpmannen säljer allt han äger för att få pärlan. Han
ser att den är värdefull. De kristnas enhet är värdefull,
en pärla att putsa på och dela med till andra. De kristnas
enhetsarbete handlar om att hitta vägar att leva som
bönesvar på Jesu bön i Johannes 17:21 ”Jag ber att de alla
ska bli ett”. Det är att i tro leva i dopets verklighet; Paulus
skriver i Galaterbrevet ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”.

JA, SVERIGES KRISTNA råd är en pärla där vi redan nu –
men ännu inte – lever den enhet vi är kallad till; enheten i
Kristus. En enda mänsklighet. Ett oikos, ett hus.
2020 och troligen också innevarande år 2021, är år
som kommer gå till historien. Hela världen, hela ”huset”
brottas med samma omständighet. Pandemin smög på oss
och har överraskat oss med att stanna under lång tid. Vi
alla, hela världen, är påverkade av detta. Som min broder
Misha Jaksic sa i början av pandemin ”Det är som om vi
alla har blivit instängda i Noas ark, och vem är människan
som en dag kommer ut ur den?”
KYRKORNA HAR UNDER pandemin visat på stark för-

måga att ställa om verksamheter. Sveriges kristna råds
uppdrag förändrades till viss del, bland annat genom
att bli en viktig samtalspartner med myndigheter om
kyrkornas arbete för smittsäkerhet. Det har också varit
nödvändigt att påpeka att kyrkornas verksamhet är
stor. Över en halv miljon människor i veckan påverkas
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F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G

Karin Wiborn slutade sin tjänst den 31 december 2020 efter
nio år som generalsekreterare. Hon avtackades av styrelsen i
december av Anders Arborelius och Daniel Alm.

av stängda kyrkor. Vi har också fått påminna om att en
gudstjänst inte är samma sak som ett idrottsevenemang,
och att religionsutövning är skyddat i grundlagen.
När jag lämnade mitt uppdrag som generalsekreterare december 2020 var kyrkornas enhetssträvan, trots
pandemin, inte mindre aktuell, mindre viktig eller mindre
värdefull. Vi vet att vi har en ovärderlig pärla att vårda,
förmera och fördjupa. I samtal, verksamhet och genom
profetisk röst.
Gud kallar oss till enhet i mångfald i en alltmer polariserad värld. Låt oss använda vår gemensamma plattform
för att utforska framtidens hur, på vilket sätt och med
vilka medel.
Gud välsigne oss alla på enhetens väg!

mer om vårt arbete på
vår hemsida skr.org

Denna verksamhetsberättelse har godtagits
av styrelsen för Sverige kristna råd i april 2021.
Redaktör: Mikael Stjernberg
Foto omslag: Mikael Stjernberg
Korrektur: Emma Nygren
Produktion: PW Design AB
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2021

Karin Wiborn

Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 Bromma
Mejl: info@skr.org

Generalsekreterare 2012–2020
Sofia Camnerin tillträder senvåren
2021 som ny generalsekreterare.
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Inom Sveriges kristna råd finns
26 medlemskyrkor och tre observatörer. En av medlemmarna
är Stockholms katolska stift.
F OTO : M I K A E L STJ E R N B E R G
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Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 Bromma

@sverigeskristnarad

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING

