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Equmeniakyrkans kyrkokonferens ställer sig 
bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”

Under perioden 18-27 september har Equmeniakyrkans kyrkokonferens - ett av 
Sveriges största ombudsmöten - pågått. Över 700 ombud från församlingar i 
Equmeniakyrkan runt om vårt land har mötts till en digital kyrkokonferens, som 
genomfördes i plattformen VoteIT. Konferensen har bland annat valt kyrkoledare 
och två nya biträdande kyrkoledare, samt behandlat en mängd motioner och 
frågor. Konferensen beslutade även att ställa sig bakom uppropet ”Håll ihop 
Sverige”, som just nu pågår.  

Många av de ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och 
förföljelse har väntat på asyl i flera år. Det är en omänsklig situation som måste 
få en human lösning. Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 ställer sig därför 
bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”, som kräver permanenta uppehållstillstånd 
för ensamkommande som vistats i Sverige i mer än ett år.
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FAKTA EQUMENIAKYRKAN
Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en 
nästan 200-årig historia. Samfundet består 
av 61 000 medlemmar och 620 församlingar 
i Sverige. 

Genom ett stort samhällsengagemang och 
kreativa initiativ har en mängd verksamheter 
startats upp. Tusentals människor engage-
rar sig i språkcafé, läxhjälp, körer, scoutkårer, 
idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket 
mer. Equmeniakyrkan har ett stort diakonalt 
arbete i många delar av samhället. Det kan 
handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga bo-
enden för flyktingar, verksamhet för arbets-
lösa, hemlösa eller att arbeta uppsökande i 
socialt utsatta grupper. 

Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en 
internationell familj av kyrkor med över 500 
miljoner medlemmar.
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