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Sammanfattning
Under de senaste två åren har en genomlysning av Equmeniakyrkans internationella 
mission genomförts.  Utifrån detta underlag presenterar Kyrkostyrelsen ett förslag 
till hur kallelsen och uppdraget för Equmeniakyrkans internationella mission kan 
gestaltas framöver. Förslaget innebär bland annat att man vill genomföra tre viktiga 
förändringar. 

Ökad koncentration 
För att kunna lägga kraft där vi har störst uppdrag och mest att bidra med och ta 
emot stöd ifrån vill vi framöver koncentrera arbetet från dagens fem regioner till tre: 
Asien, Afrika och Latinamerika.

Ökad närvaro och närhet
Det är till dessa tre regioner vi sänder och tar emot missionärer. Vi vill dessutom 
stärka känslan av att Equmeniakyrkans mission också är församlingarnas och vi vill 
utveckla volontärsarbetet och det som kallas ”församlingens missionär”. 

Engagera fler unga
Vi behöver också föryngra arbetet och få fler yngre att se behovet och värdet i vår 
internationella mission. För att det skall kunna göras behöver samarbetet med 
Equmenia utvecklas och fördjupas.
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Förnyat missionsuppdrag  
Equmeniakyrkan är tillsammans med hela den världsvida kyrkan kallad att leva i 
mission – Guds mission. Det hör till kyrkans DNA och uppdrag att dela evangelium 
om Kristus till alla folk. 

Mycket glädje och engagemang finns och föds, när vi tillsammans med den heliga 
Ande vittnar om och lever ut Guds kärlek i Jesus Kristus. Mission som sker i 
närområdet, där du, jag och församlingen finns till vardags och vittnar om Jesus. 
Kallelsen sträcker sig också̊ till jordens yttersta gräns, till alla folk (Apg. 1:8). Därför 
har vi gemensamt internationell mission inom Equmeniakyrkan. 

Vi bär med oss ett arv från tidigare generationer och det är vår uppgift att söka Guds 
ledning för framtiden. Nu är tid att göra strategiska omtag för vår tids behov men 
också mer hållbart arbeta utifrån de resurser och möjligheter vi har. Vi vill inte vara 
defensiva utan sträva framåt och våga söka och lyssna in Guds ledning idag. Prioritera 
för att med än större frimodighet, kraft och glädje göra det Gud kallar oss till. 

Equmeniakyrkans mission är församlingarnas mission. Det finns ett stort engagemang 
i församlingar och hos enskilda att på olika sätt dela evangeliet. Engagemanget behöver 
bättre tas tillvara. Tillsammans bärs vi av det uppdrag och den kallelse vi fått av Gud 
själv. Vi ber tillsammans om Guds ledning och finner gemensamt vägen vidare.  

Bakgrund
När Equmeniakyrkan bildades för omkring 10 år sedan övertogs bildarsamfundens 
samtliga internationella relationer. Det är en utmaning med ett så omfattande 
arbete. Vi brottas med frågor om hur fler kan bli delaktiga i och ta ansvar för vår 
gemensamma mission. Vi ser stora möjligheter till ett större utbyte områden med 
våra samarbetskyrkor. Samtidigt har församlingar minskat i storlek och har svårare 
att bära ett ansvar på samma sätt som tidigare.  

Under de senaste två åren har därför en genomlysning av Equmeniakyrkans 
internationella mission genomförts, en rapport har skrivits, församlingar har svarat 
på en enkät och ett flertal digitala årsmöten har hållits. Utifrån dessa underlag 
presenterar nu Kyrkostyrelsen ett förslag till hur kallelsen och uppdraget för 
Equmeniakyrkans internationella mission kan gestaltas framöver. 

Frågan om hur vi förvaltar våra gemensamma medel är också viktig. Kyrkokonferensen 
gav 2019 Kyrkostyrelsen i uppdrag att styra om mot en budget i balans vilket innebär 
besparingar om ca 4,5 miljoner kronor per år under två år. Detta medför en översyn 
av såväl verksamhet som organisation. Det är dock inte detta som i första hand driver 
de förändringar som är beskrivna nedan. Det är snarare en önskan om att utforma 
en strategi och en organisation som på ett hållbart sätt kan tjäna den kallelse vi 
tillsammans står i.  
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Tre viktiga förändringar
Ökad koncentration
För att kunna lägga ännu större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag och mest att 
bidra med och ta emot stöd ifrån vill vi framöver koncentrera arbetet från dagens fem 
regioner till tre: Asien, Afrika och Latinamerika. Det är till dessa tre regioner som vi 
sänder missionärer och stödjer projekt i samarbete och dialog med samarbetskyrkor. 
Här byggs långsiktiga och ömsesidiga relationer och samverkan med lokala kyrkor, 
samfund och organisationer, tex Diakonia med flera. Detta innebär en koncentration 
som också underlättar kommunikation och volontärarbete. 

Det innebär att relationen till ett antal länder där vi idag har samarbete förändras. 
Idag har Equmeniakyrkan cirka 27 länder där vi på olika nivåer har program/
projekt eller ger ekonomiskt stöd. Dessa programländer minskas till omkring 15. 
Några relationer fasas ut helt, stöd och program avslutas. Andra relationer fortsätter 
men bygger inte på gemensamma projekt eller stöd från Equmeniakyrkan. Dessa 
förändringar behöver få ta tid och genomföras på ett ansvarsfullt sätt och en plan 
för detta arbetas fram. I några fall kan det finnas enskilda församlingar som vill 
arbeta vidare och ge stöd där Equmeniakyrkans stöd fasas ut. Samtidigt flyttas fokus 
från enskilda länder till större regioner för att skapa ökad flexibilitet och ge fler 
möjligheter till samverkan, inte minst ekumeniskt. Detta kan också innebära att nya 
samarbetspartners finns inom regionerna framöver. Även om arbetet koncentreras 
till de tre nämnda regionerna så kan en fortsatt levande bilateral relation med utbyte 
finnas kvar på flera platser vilket bland annat betyder att vi följer varandra, möts, och 
samverkar.  

Markeringarna på kartan visar de länder som kommer att vara 
”programländer” för Equmeniakyrkans internationella missionsarbete.  
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Ökad närvaro och närhet
Till de regioner som vi koncentrerar arbetet (Latinamerika, Afrika och Asien) sänder vi 
missionärer som utgör en strategiskt viktig del av vår internationella mission. Likaväl 
som vi sänder missionärer är det viktigt att missionärer från andra länder kommer till 
Equmeniakyrkan. 

För att ytterligare öka engagemang och delaktighet vill vi utveckla ”församlingens 
missionär”. Det innebär att några församlingar gemensamt knyter en missionär till sig 
och tar ansvar för genom bön, omsorg och ekonomi. Equmeniakyrkan är fortfarande 
arbetsgivare och står för långsiktighet och trygghet över tid men möjligheterna för 
församlingen att få en närmare relation till en av missionärerna och den region där 
denne finns ökar. 

Det finns idag ett stort intresse att själv vara delaktig i missionsarbetet. Därför vill 
vi att volontärarbetet utvecklas. Det efterfrågas av såväl unga vuxna som äldre som 
vill göra en kortare eller längre insats i en samarbetskyrka. Det är även ett viktigt 
erbjudande till de som har gått utbildningarna Glokal eller Apg29 och som vill 
fortsätta att pröva att finnas utomlands på volontärsbasis vilket kan vara ett led i att 
bli missionär eller jobba internationellt. I många länder är ett utbyte bara möjligt tack 
vare att det finns missionärer eller andra medarbetare på plats som kan kulturen, 
språket och vet hur arbetet fungerar. 

Att ta vara på det lokala engagemanget hos församlingar och enskilda är en 
nyckelfråga för framtiden. Vi behöver förstärka insikten om att Equmeniakyrkans 
internationella mission är församlingarnas mission då Equmeniakyrkan utgörs av 
dess församlingar. Därför behöver känslan av ägarskap, delaktighet och engagemang 
finnas lokalt för att öka närheten. Att utveckla volontärsarbetet och fördjupa 
samarbetet med Equmenia, tillsammans med att fler lokala och regionala missionsråd 
utvecklas, är några viktiga vägar att gå.

Utbyte bygger naturligtvis på en ömsesidighet med samarbetskyrkorna och att en 
öppen dialog finns kring vilket arbete som skall göras gemensamt. De förändringar vi 
nämner behöver självklart ske i dialog med samarbetskyrkorna. 

Engagera fler unga 
Vi behöver inte bara förnya vårt missionsarbete utan också föryngra det. Det betyder 
inte att äldre skall engagera sig mindre men vi vill arbeta tydligt för att få fler yngre 
att se behovet och värdet i vår internationella mission. För att det skall kunna göras 
behöver samarbetet med Equmenia utvecklas och relationen till Diakonia fördjupas 
och kommunikationen vässas. En hel del av det som ovan angetts är också sådant som 
kommer kunna ge effekter i denna riktning, kanske allra mest frågan om volontärer 
och utmaningen om närhet. 

Detta arbete kommer behöva utvecklas över tid men anslaget nu är viktigt och även 
koncentrationen av arbete menar vi kommer gynna detta område. 
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Förhållningssätt 
Som en viktig grundhållning så sker Equmeniakyrkans internationella mission 
utifrån följande förhållningssätt:  

• Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas 
gemensamma internationella mission. Equmeniakyrkans internationella 
mission är förankrad i församlingarna. Församlingarna har en tydlig roll i arbetet 
genom arbetsgrupper och nätverk kring regioner eller teman. Missionärer sänds 
ut med bas i ett antal församlingar, som tar ett ansvar för ekonomin. 

• Equmeniakyrkan utgår vill se ett ömsesidigt arbete utifrån martyria 
(vittnesbörd), diakonia (diakoni) och koinonia (gemenskap). Dessa tre delar 
gör kyrkan till kyrka och ska alla tre finnas med i alla relationer av praktiskt 
samarbete.  

• Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell mission. 
Vi bejakar Guds sammanhållna mission som rör sig mot alla människor. Av 
praktiska skäl har Equmeniakyrkans arbete organiserats i olika enheter. Men det 
är en och samma mission.  

• Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella 
relationer. Vi främjar utbyte, vänförsamlingsrelationer och kontakter mellan 
våra församlingar och samarbetskyrkor. Vi strävar efter att både sända ut och ta 
emot missionärer och volontärer. Missionärer binder oss samman, samordnar, står 
för kulturförståelse och tillför spetskompetens. 

• Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer där vi stöder och utmanar 
varandra. I långsiktiga relationer lär vi känna varandra och kan skapa ett 
ömsesidigt förtroende för att bygga samarbeten och utbyten. För att kunna ta 
ansvar behöver vi koncentrera vårt arbete till ett färre antal relationer. 

• Equmeniakyrkan söker flexibilitet genom att arbeta med tydliga och 
avgränsade projekt. Equmeniakyrkan samarbetar på projektbasis inom sina 
långsiktiga relationer. Projekt formuleras och förverkligas tillsammans. Det kan 
handla om projekt hos våra samarbetskyrkor men även inom Equmeniakyrkan. 
Projektbaserat arbete ger en flexibilitet som behövs i en värld som förändras snabbt. 

• Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning. Equmeniakyrkan 
är i sitt väsen en ekumenisk kyrka vilket ska komma till uttryck i den 
internationella missionen. Därför finns samarbeten med samfund inom olika 
kyrkliga traditioner och samarbete inom internationella organisationer är viktigt. 

• Equmeniakyrkan vill ta ansvar för klimat och miljö. Equmeniakyrkan värnar 
skapelsen. Därför vill vi i vårt internationella samarbete ta hänsyn till miljö och 
klimat i planering och genomförande av olika samarbeten och projekt. 
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Tidslinje – detta är gjort 
Kortfattat kan den ”resa” som gjorts under de senaste två åren beskrivas så här: 

Vägen vidare

Kyrkostyrelsen (KS) tar ett första 
inriktningsbeslut om att genomföra 

en strategisk genomlysning av det 
internationella arbetet i syfte att 

effektivisera och koncentrera våra 
internationella åtaganden

Samråd sker med bland 
andra representanter från 
missionsråd.  

Kyrkoledningen bearbetar materialet 
(tillsammans med Internationella 
cheferna) och lämnar förslag till KS. 

Samtal i regionråd och församlingar. 

Uppdaterat förslag tillbaka till 
kyrkostyrelsen. 

Presentation och samtal 
i kyrkokonferensen. 

Samtal i församlingar och svar 
inkommer på utskickad enkät. 

KS beslutar om riktlinjer samt gav 
uppdrag till en arbetsgrupp att 
genomföra genomlysningen.

Arbetsgruppen lämnar en 
slutrapport till KS, vilken var tänkt 

att utgöra underlag för regionala 
samlingar som dock inte kunde 

genomföras på grund av pandemin.

10 digitala samlingar om 
internationell mission genomförs 

där rapporten presenteras och 
församlingar inbjöds att samtala om 

och svara på en enkät. 

Enkätsvaren sammanställs, rapportens 
förslag justeras och kompletteras och 

lämnas till kyrkoledningen.

Presentation av kyrkostyrelsens 
och kyrkoledningens förslag vid 

några digitala träffar.

Ytterligare bearbetning sker. 

Kyrkostyrelsen fattar 
inriktningsbeslut. 

Fortsatt process kring strategi 
och mål med mera samt 

dialog med samarbetskyrkor.   
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SEP

HÖST
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MAJ/JUN

MAJ
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OKT–JAN

OKT

FEB
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2019

2020

2021

2021
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Samtalsfrågor 
Med detta vill vi uppmuntra till fortsatta samtal i församlingen om vår gemensamma 
internationella mission – församlingarnas mission. Dessa samtalsfrågor kan vara en 
hjälp på vägen. 

• På vilket sätt vill och kan vi som församling, och enskilda, engagera oss i 
Equmeniakyrkans internationella mission framöver?

• Vad ser vi som för- och nackdelar med att koncentrera arbetet till tre regioner?

• Kan vi tänka oss att ta ett ansvar för en ”församlingens missionär”? Hur och på 
vilket sätt?

• Hur vill vi att internationell mission ska påverka vårt lokala arbete?

• Vilka vägar ser vi för att öka engagemang och delaktighet för internationell 
mission i vår församling och inte minst hos unga vuxna?

• Vilket stöd behövs från Equmeniakyrkan nationell?

• Hur tänker vi om de förhållningssätt som presenteras ovan och kan dessa även 
gälla för oss lokalt?

 


