
 

 

Kyrkostyrelsens yttrande till motion 11-12 

Kyrkostyrelsen välkomnar att FNs konvention om barnets rättigheter blivit lag i Sverige och 
håller med om att det är viktigt att insatser görs för att förverkliga lagens intentioner. Kyrkan 
har en viktig roll framför allt för att skapa förutsättningar för barns andliga utveckling. 
Tillsammans med Sveriges kristna råd (SKR) kan arbetet bli effektivare, samtidigt som 
Equmeniakyrkan vidtar egna åtgärder för att bidra till att rusta föräldrar, mor- och 
farföräldrar, ledare och andra som möter barn i våra församlingar, så att barnen får de redskap 
de behöver för att hitta sin väg i tro och liv.  

Det är självklart att allt arbete i Equmeniakyrkan som rör barn sker i samverkan med 
Equmenia. En policy för arbete med och för barn har nyligen antagits av Equmeniakyrkans 
respektive Equmenias styrelser och följs upp med konkreta handlingsplaner och en 
utbildningsplan.  

Några aktuella exempel på satsningar:  

Det finns planer på att ta fram en bok med tilltalande illustrationer skriven utifrån barns 
perspektiv så att barn själv kan läsa och lära om tro, men också som en hjälp till vuxna i barns 
närhet. Ett stort antal barn har intervjuats för att få fatt i vilka frågor barn ställer. Boken är 
tänkt att kunna ingå i ledarutbildningar och kompetensutvecklingsinsatser. Material riktat till 
ledare har också tagits fram under året.  

I planering tillsammans med Equmenia inför seminarier i Almedalen i sommar fanns bl a 
tankar om att koppla ihop barn och ungas andliga utveckling med existentiell hälsa, eftersom 
psykisk ohälsa är ett växande problem. 

I all planering för årets Kyrkokonferens har barnens deltagande varit i tydligt fokus, och 
tillfällen har planerats in för samtal om barnens plats i kyrkan och deras rätt till andlig 
utveckling. Vi tror att kyrkokonferenser kan utgöra ett viktigt forum för att samtala kring och 
dela erfarenheter av både konkreta verktyg och vilka insatser som behövs som komplement 
till det som redan görs. Med digitala redskap kan man sedan dela material, erfarenheter och 
inspiration även efter att konferensen avslutats.   

I den situation som nu råder, då vi inte kan genomföra kyrkokonferensen på det sätt vi 
planerat och Almedalsveckan ställts in, kommer flera av de åtgärder som nämnts ovan behöva 
skjutas på framtiden. Men den planering som redan gjorts finns förstås kvar till kommande år. 
Flera av de digitala verktyg vi som kyrka och församlingar fått lära oss arbeta med under 
våren 2020 ger oss även möjligheter att tänka nytt kring barnens plats i och tillgänglighet till 
kyrkans liv. 


