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TEOLOGISK GRUND
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till 
delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens 
resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för att förvalta 
Guds skapelse.
(Ur Teologisk grund för Equmeniakyrkan, 2011, Uppdraget punkt 31.) 

Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljö-
medvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt 
hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar 
med Gud i skapelsen.
(Ur Strategisk plattform för Equmeniakyrkan, 2012) 

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. 
Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare,  
förvaltare och medskapare.
(1 Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22.) Gud är verksam i hela sin skapelse, 
genom sin Ande och sin nåd, och inte bara där kyrkan finns och verkar. 

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och försoning 
går som en röd tråd genom hela evangeliet. Detta kallar oss att styra 
våra fötter in på fredens väg. (Luk 1:79; 2:14; Ef 2:17; 6:15) 

INRIKTNING
Missionens yttersta mål är förvandling; människors förvandling,  
samhällets förvandling, hela världens och skapelsens förvandling.  
Equmeniakyrkan vill utifrån sin kristna övertygelse ge uttryck för längtan 
efter fred och omställning till en hållbar värld i förhållningssätt och 
konkreta handlingar som förvandlar mig, dig och världen. Prioriteringar 
och handlingsplaner kan utifrån denna policy initieras överallt i vår 
kyrka, även i samverkan med närstående organisationer såväl som 
samarbetskyrkor och internationella nätverk. Tillsammans kan vi bidra 
till att förverkliga FNs deklarationer om mänskliga rättigheter, Globala 
mål (Agenda 2030) samt Parisöverenskommelsen (dvs minska utsläppen 
av växthusgaser och en anpassning till klimatförändringar efter 2020).



FRED
Krig och våld skadar människor världen över. I respekt för skapelsens 
integritet arbetar Equmeniakyrkan därför för en rättfärdig fred. Det 
innebär inte bara frånvaro av våld utan även närvaro av rättvisa och 
jämlikhet. Det är en process för att befria människor från nöd och 
rädsla som kräver att vi både arbetar mot våld i alla dess former men 
även främjar rättvisa, jämlikhet och frihet. Vi fördömer användning av 
kärnvapen och vill verka för en värld fri från massförstörelsevapen.
 
Equmeniakyrkan vill därför verka för att:
• Övervinna fientlighet
• Motverka diskriminering
• Bekämpa förtryck i alla former och i alla situationer
• Skapa en kärnvapenfri värld
 
MILJÖ OCH KLIMAT
Skapelsens Gud har gett oss en underbar jord att leva på. Genom 
överutnyttjande av jordens resurser och omfattande användning av 
fossila bränslen har vi överskridit de planetära gränserna. Det leder 
bl.a. till klimatförändringar som ställer mänskligheten inför en kris som 
hotar miljoner människors liv redan idag och äventyrar kommande 
generationers livsmöjligheter.   
 
Equmeniakyrkan vill därför verka för:
• En social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser
• Att främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljö-

mässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet.
• En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyel-

sebara energikällor.
 
RÄTTVISA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla människor har grundläggande behov och rättigheter som måste 
tillgodoses. Det är en förutsättning för välmående, en väl fungerande 
värld och mellanmänskliga relationer i harmoni – det som i bibeln 
kallas för ”Shalom”. De resurser som jorden erbjuder måste komma 
alla till del.
 
Equmeniakyrkan vill därför verka för:
• En rättvis fördelning av jordens resurser och att rättvist producerade 

och upphandlade produkter prioriteras.
• Jämlikhet mellan människor och folk samt rättvis och likabehandling 

av alla inför lagen.
• Att de mänskliga rättigheterna, definierade av Förenta Nationerna, 

respekteras och efterlevs.



ANSVAR OCH UPPFÖLJNING
Policyn aktualiseras årligen i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Till-
sammans med tidsbestämda handlingsplaner är den styrande för 
Equmeniakyrkans personal samt kan vara vägledande och utgöra 
inspiration för församlingar och enskilda. Bekännelsen av Jesus 
som Herre måste, om den är uppriktig, inkludera hela livet och livet 
i dess helhet. Ett engagemang kring policyns områden är därför en 
naturlig del av det kristna livet. Vi kan inspirera varandra genom 
dialog, utbildning och mötesplatser för ömsesidigt utbyte av goda 
exempel – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Equmenia- 
kyrkan vill utmana till enskilda och kollektiva ställningstaganden 
som medverkar till en hållbar värld för alla. 

Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning  
förverkligar hans syfte. Fil 2:13 
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