
Equmeniakyrkans handlingsplan för 
Fred, Mänskliga Rättigheter (MR) och 
Omställning till en hållbar värld 2018-20 
Beslutad i EKs ledningsgrupp i september 2018 utifrån reviderad policy
 
MÅL
• Policyns tre temaområden har en naturlig plats i planering av hela Equmeniakyrkans  

verksamhet. 
• Equmeniakyrkans bidrag till FNs globala mål i Agenda 2030 har tydliggjorts.

SYFTE 
Planen, liksom Policyn, syftar till att väcka medvetenhet, öka kunskap och tydliggöra Equmenia- 
kyrkans profetiska röst och vilja. Båda dokumenten är styrande för nationell och regional  
personal samt kan vara vägledande och utgöra inspiration för församlingar och enskilda att 
utifrån lokala förutsättningar lyfta någon/några av punkterna. Planen tydliggör även en vilja till 
delande och ömsesidigt lärande i relation till samarbetskyrkor.

OMFATTNING
Att arbeta med fred, MR och omställning är ett långsiktigt, lärande och tålmodigt arbete.  
Därför gäller planen en första period på 3 år, 2018-20, men ses över årligen i relation till  
Policy, verksamhetsplan och omvärld. Föreslagna aktiviteter kan ha olika prioritet, startpunkt 
och intensitet under perioden och inkluderas i verksamhetsplan och budget. Policy och  
handlingsplan utgör tillsammans ett raster, ett förhållningssätt och en viljeinriktning, i  
enheternas planering av olika verksamheter.
 
FRED
Equmeniakyrkan vill verka för att: (ur policyn)
• Övervinna fientlighet
• Motverka diskriminering
• Bekämpa förtryck i alla former
• Skapa en kärnvapenfri värld

Nationellt/Lokalt:
• Lyfta begreppet Rättvis Fred i information om Equmeniakyrkans samarbetsprojekt/länder. 

På hemsida, i artiklar och facebook-inlägg beskrivs regelbundet och tydligt aktuella fakta.
• Samverka med Kristna Fredsrörelsen gällande kompetensutveckling för församlingars  

konflikthantering samt i engagemang för fred och ickevåld.
• Tillsammans med #sanningenskagöraerfria hitta vägar att arbeta med konsekvenserna av 

#metoo-uppropet i frikyrkan och särskilt i Equmeniakyrkan. Samverkan med Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). Insatser för kompetensutveckling.

 
 
 



Nationellt/Internationellt:
• Aktualisera kampanjen Thursdays in Black inom Equmeniakyrkan, speciellt vid några  

tillfällen under året, och i samtal med samarbetskyrkor.  Samverka med andra organisationer 
och samfund i minst en årlig insats. 

• Fortsätta delta i det svenska OSSE-nätverket (Organisationen för Säkerhet och Samverkan) 
samt samverka med specialister inom Equmeniakyrkan kring rättvis fred i Europa,  
Centralasien och globalt.

• Stödja ansträngningarna att FN-konventionen som förbjuder kärnvapen ska träda i kraft, 
och verka för att Sveriges regering ratificerar denna samt på effektivast möjliga sätt arbetar  
för kärnvapennedrustning och på sikt dessa vapens totala avskaffande.

Internationellt:
• Att med samarbetskyrkorna lyfta möjligheten att stärka utveckling för fredskultur.

MILJÖ OCH KLIMAT
Equmeniakyrkan vill verka för: (ur policyn)
• Social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser
• Främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ 

för varor, tjänster, resor och verksamhet
• En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor 

Nationellt/Lokalt:
• Utveckla Facebookgruppen Equmeniakyrkan Klimat/Hållbarhet till en levande mötesplats 

för samtal och fördjupning.
• Se till att utförlig information om Equmeniakyrkans arbete med miljö och klimat finns  

tillgänglig på hemsidan samt fylla på med texter/material på kyrkans gudstjänstwebb.
• Delta i den internationella ekumeniska satsningen Skapelsetid för att lyfta fram  

gudstjänsten och bönen.
• Bidra till teologisk fördjupning i förståelsen av att klimatförändringarnas utmaningar på 

djupet rör vår kristna tro. 
• Sprida information om och göra teologiska texter tillgängliga.
• Sprida kunskap och goda exempel till församlingarna om solceller, möjligheten till hållbara 

finansiella placeringar samt andra sätt att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
• Bygga upp ett nätverk av ”klimatförsamlingar” genom vilket församlingar kan få stöd i sitt 

arbete. (Detta görs förhoppningsvis ekumeniskt genom Sveriges Kristna Råd)  
 
Nationellt:
• Ta fram en tydlig plan så att kontoren nationellt och regionalt, är klimatsmarta vad gäller 

val av förbrukningsvaror, utrustning, elavtal, återvinning mm. I detta sker samverkan med 
Ekumeniska centret (EKUC).

• Utveckla resepolicy med mål och konkreta åtgärder, t ex gällande klimatkompensation, 
som leder till att våra ekologiska avtryck årligen minskar.

• Som ett redskap för ökad medvetenhet och konkret bidrag till minskning av våra ekologiska  
avtryck succesivt införa vegetarisk kost och Fairtradeprodukter så långt möjligt som norm 
vid arrangemang.

• Genomföra en ”klimatfasta” under fastetiden inför påsken 2019, med gedigna förberedelser 
samt utvärdering som ger underlag för fortsatt arbete. 



 Nationellt/Internationellt:
• Tillse att nödvändig teknisk utrustning och kunskap finns för att göra digitala möten till ett 

fungerande alternativ till fysiska möten. 

Internationellt:
• Inventera vilka biståndsprojekt och annan samverkan som på ett speciellt sätt handlar om 

miljö och klimat. Lyfta dessa frågor i kontakter med våra samverkanspartners samt utveckla 
arbetet bl.a. genom medel från klimatfonden som byggs upp med pengar från klimat- 
kompensering. 

RÄTTVISA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Equmeniakyrkan vill verka för: (ur policyn)
• 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 FN, respekteras och efterlevs

Nationellt/Lokalt
• Uppmuntra församlingar att använda Fairtrade-produkter och sträva efter att bli diplomerade 

som ”Kyrka för Fairtrade”.
• Fortsätta att stärka församlingarnas arbete för stöd till och integration av asylsökande och 

migranter.
• Arbeta för en generös behandling av asylsökande.
• I samarbete med Equmenia arbeta för att barnkonventionen omsätts i praktiken i Sverige.
• Arbeta för att tillgänglighet för funktionshindrade samt att barnperspektiv beaktas i all 

verksamhet.
• Arbeta för att människor inte diskrimineras i vårt samhälle oavsett kön, sexuell läggning 

eller religiös tillhörighet. Ickediskriminering skall vara en ledstjärna i kyrkans gemenskap.
• Utreda möjligheten av en samordnare/volontär för arbete mot människohandel i Sverige 

som kartlägger vilka församlingar som är engagerade och hur de arbetar.
• Arbeta för att Sverige antar International Labour Organization (ILO)-konventionen om 

urfolkens rättigheter. 

Nationellt/Internationellt
• Samverka med ekumeniska och konfessionella organisationer, SMR m fl i arbetet för  

religions- och övertygelsefrihet i Sverige och internationellt. Det handlar om påverkan på 
politiker, diplomater och tjänstemän inom utrikesförvaltningarna men också om utbildning 
av utsatta grupper och i att medvandra med dessa för att påverka de myndigheter som  
ansvarar för deras situation.

• Fortsatt arbete för rättvis behandling och utveckling för minoriteter i Europa och mot  
människohandel, genom insatser i Sverige, genom stöd till samfund i Europa som arbetar 
med detta samt genom ekumeniska och konfessionella organisationer som Equmeniakyrkan 
har relationer till.

• Fortsatt arbete för samernas rättigheter i både samhälle och kyrka, genom samarbete med 
samiska grupper och organisationer och genom församlingarna och samarbetskyrkor i  
de nordiska länderna och Ryssland. 



Internationellt
• Inventera i vilka projekt med samarbetskyrkor arbetet med mänskliga rättigheter ingår.
• Påverka de konfessionella världsorganisationerna som vi tillhör att lyfta upp fairtrade-frågor.
• Använda det årliga mötet om mänskliga rättigheter organiserat av Organisationen för  

Säkerhet och Samverkan (OSSE) för att rapportera om brott mot mänskliga rättigheter.
• Samverka med Världsbaptistalliansen (BWA) och andra tillgängliga organ för att påverka 

diplomatiskt genom FN gällande mänskliga rättigheter.
• Ge stöd till arbete med urfolksrättigheter i våra samarbetsländer, särskilt där samarbetskyrkor 

har arbete bland urfolken. Samverka med och stödja KVs nätverk i dessa frågor.


