
 
 

 

Dialog kring koncentration av den internationella missionen 

Inledning 
På Kyrkokonferensen 2021 togs beslut om vår gemensamma internationella mission.  

Ett av besluten var att genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella mission för 

att uppnå större engagemang, närhet och närvaro samt möjliggöra nya missionsinsatser i världen 

med bas i vårt gemensamma ansvar och engagemang. 

Ett annat beslut var att instruera kyrkostyrelsen att genomföra uppdraget med hjälp av 

kyrkoledningen och internationella enheten i fortsatt dialog med arbetsgrupper, församlingar, 

region- och missionsråd och samarbetskyrkor. 

Utifrån detta inbjuder vi nu er till en rådgivande dialog om det förslag till prioriteringar eller 

geografisk koncentration som Internationella Enheten (IE) har arbetat fram. 

Efter Kyrkokonferensen 2021 har IE tagit fram kriterier för den internationella mission och ett förslag 

till prioriteringar. 31 mars 2022 stänger vi tiden för denna rådgivande dialog. Efter det bearbetas 

förslaget och det definitiva beslutet tas av kyrkoledningen tillsammans med IE:s ledning. Sedan 

kommer förändringar samt prioriteringar inom samarbeten att diskuteras med samarbetskyrkorna. 

En del av dessa samtal har också redan påbörjats.  

Frågor 
Har ni kommentarer till prioriteringslistorna? 

- Fördelning mellan I) och II) 
- Utfasningarna i lista IV) 

 
Vi söker fortfarande en bra benämning för de samfund i lista I) resp II). Förslag? 

 
Har ni kommentarer kring det som står under rubriken Framtidstankar redan nu? 

 
Skicka svar till internationellt@equmeniakyrkan.se senast 31 mars, men gärna så snart ni har mötts i 

er grupp. 

Tack på förhand för nu och vi kan komma att återkomma med andra frågor längre fram i processen 

som bl.a. innebär arbete med ny strategi! 

Gerard Willemsen och Ulrika Morazán 
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Mot en förnyad mission 
Under ett par år har det pågått en process för att förnya vår internationella mission. 

Equmeniakyrkans internationella mission hade under första decenniet byggt vidare på 

bildarsamfundens arbete och var styrt av dokumentet Mission 2020 som togs fram under 

samfundets första år. När nu Mission 2020 hade spelat ut sin roll var det dags för en förnyelse. Först 

tog en arbetsgrupp fram en rapport om hur den internationella missionen såg ut och lade fram 

tankar om hur en framtida utveckling skulle kunna bli. Bland annat konstaterades att det behövs en 

fokusering och att engagemanget ute i landet skulle kunna öka. Det gjordes en enkät bland 

församlingar om hur man såg på missionen och de slutsatserna som arbetsgruppen hade tagit som 

gav en god svarsfrekvens. Många slutsatser fick stöd, några inte och fördes därför av från den vidare 

processen. Det organiserades möjligheter till inspel från församlingarna i samband med digitala 

sändningar (eftersom de tänkta regionala storsamlingar inte var möjliga pga pandemin) som många 

utnyttjade. 

Allt detta resulterade i ett dokument om förnyad mission som lades fram till kyrkokonferensen 2021. 

I den handlingen finns en hel del tankar som diskuterades på konferensen och samtalet resulterade i 

ett antal beslut. 

Beslut av kyrkokonferensen 2021 angående en förnyad internationell mission. 

• att genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella mission för att uppnå 

större engagemang, närhet och närvaro samt möjliggöra nya missionsinsatser i världen med 

bas i vårt gemensamma ansvar och engagemang.  

• att utveckla ett volontärprogram för alla åldrar, där insatser internationellt kan göras, men 

också insatser för planering/samordning och information i Sverige.  

• att prioritera initiativ för unga människor att engagera sig i internationell mission.  

• att specifika tidsbegränsade satsningar internationellt och nationellt utöver budget 2022 

skall kunna beslutas av Kyrkostyrelsen på upp till 10 % av finansiella intäkter 2021.  

• att instruera kyrkostyrelsen att genomföra uppdraget med hjälp av kyrkoledningen och 

internationella enheten i fortsatt dialog med arbetsgrupper, församlingar, region- och 

missionsråd och samarbetskyrkor.  

• att behovet av kunskap om vår gemensamma internationella mission ska beaktas vid 

utformning av kommande kompetensutvecklingsprogram för pastorer och diakoner.  

• att den återkopplingsperiodicitet som redovisas på Equmeniakyrkans hemsida i enlighet med 

2020 års konferensbeslut behålls.  

• att i det fortsatta arbetet med att koncentrera Equmeniakyrkans mission överväga att stödja 

tv-kanalen SAT7. 

Arbetet med flera av ovanstående beslut är i gång. Bland annat startar missionsvolontärprogrammet 

under denna vår med en pilotsatsning och lanseras större under hösten. En samordnare för 

programmet börjar arbeta under våren. 

Framtidstankar 
Equmeniakyrkan är en kyrka och samarbetar därför med andra kyrkor, inom den världsvida 

kyrkogemenskapen. Inom den gemenskapen är det ett antal kyrkor i olika länder som vi har en 

särskild och långsiktig relation till, oftast en relation som vi har haft länge.  



 
 

Just nu är vårt samarbete i huvudsak geografiskt organiserat, men det finns tankar om att i och med 

en förnyad strategi tänka mer tematiskt. Att vi då arbetar med ett antal huvudteman, som är 

områden som vi har kompetens på.  

Då vill vi se de samarbetskyrkor som vi har brett samarbete med som våra huvudsakliga 

samarbetspartner i olika delar av världen. Tillsammans med dessa bygger vi vårt gemensamma 

arbete i ett område, och inom ramen för det samarbetet skulle vi kunna ge tillfälligt stöd till ett 

projekt i ett annat land, utan att det landet behöver bli ett långsiktigt samarbetsland. Ett exempel i 

nutid är det stöd som Equmeniakyrkan har gett till internflyktingar i Myanmar i samarbete och 

genom vår samarbetskyrka i Thailand.  

Det skulle bli ett arbete som är både mer sammanhållen enligt vissa teman men också mer flexibel 

inom ramen för dessa. 

Kriterier  
Kyrkokonferensen 2021 beslutade att vår internationella mission ska koncentreras. Till hjälp för 

denna prioritering av samarbeten har vi tagit fram ett antal kriterier. Kriterierna är vägledande, men 

det kan finnas andra överväganden att ta med i bedömningarna. Varje situation är unik och kriterier 

behöver hanteras på ett flexibelt sätt.  

Övergripande gäller att vi som kyrka i första hand relaterar till andra kyrkor. Med andra ord, att vi 

agerar inom den världsvida kyrkogemenskapen.  Och att vi som kyrka agerar utifrån våra långsiktiga 

relationer med andra delar av denna världsvida kyrka.    

Följande kriterier har IE definierat som vägledande:  

• Vi samarbetar med andra kyrkosamfund  

• Långsiktighet / ansvar utifrån historia   

• Hur många andra samarbeten har berörd partner och vad är konsekvensen om vi förändrar 
vår relation  

• Finns intresse för samarbete från samarbetskyrkan? 

• I respektive samarbete finns martyria, diakonia och koinonia (vittnesbörd, tjänst, och 
gemenskap) med 

• Engagemang från församlingar i Sverige  

• Område med svag kristen närvaro / religiöst förtryck  

• Pionjärt arbete – nå de onådda  

• Samarbetskyrkans möjlighet / vilja till samarbete inom regionala nätverk   

• Ekumenisk bredd i våra samarbeten - tas med i slutavgörandet 
  

Koncentration - landprioriteringar  
Ett brett och fördjupat samarbete med kyrkor i 15 länder/områden är ett bra riktmärke för den 
koncentration som kyrkokonferensen beslutade om. Med de flesta av de nuvarande samarbeten 
som inte ingår i dessa 15 vill vi fortsätta ha en tydlig relation som ligger till grund för lokala 
samarbeten, utbyten och volontärsmöjligheter. Några samarbeten fasas ut. 
 
Relationer med internationella ekumeniska och konfessionella organisationer finns inte med i detta 
arbete. Ett område som inte nämns är Sápmi/samiskt arbete. Eftersom det är ett arbete som är både 
nationellt och internationellt kommer det att föras samtal om detta mellan nationella och 
internationella enheten. 
 



 
 

I) Samarbetskyrkor med ett brett operativt missionssamarbete som omfattar både diakonala och 
evangelisationsaspekter, och som utgör en fokuspunkt för vårt samarbete i den regionen, och som 
oftast bottnar i en långvarig historisk relation. Möjligheter till utbyten och församlingars egna 
relationer: 

• Belarus: Baptistunionen (framför allt genom Belarusnätverket som koordinerar och vi finns 
som en part)  

• Centralasien/Kaukasus: Relationer med olika kyrkor, ett nytt arbete under uppbyggnad där 
endast relation med Baptistsamfundet i Azerbajdzjan har funnits en längre tid.  

• Demokratiska Republiken Kongo:  Communauté Evangélique de Congo (CEC) och 
Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) 

• Ecuador: Evangeliska Förbundskyrkan (IPEE) 

• Egypten: Nilens synod   

• Indien: Hindustani Covenant Church (HCC), visst samarbete med Union Biblical 
Seminary utifrån relation till HCC, samt stöd till Theodori Rural Development Program  

• Kina: Hubei Christian Council/Zhong Nan Teological Seminary och Xinjiang  

• Liberia: United Methodist Church (UMC)  

• Nicaragua: Moravakyrkan  

• Pakistan: Christian Study Center  

• Republiken Kongo: Église Evangélique de Congo (EEC), samarbete med Missionskyrkan 
Norge 

• Ryssland: arbete med urfolk, Business Coaching mm, nätverk och partners i USA, Sverige, 
Finland och Estland  

• Spanien: Federation of Free Evangelical Churches (FIEIDE) 

• Syrien/Libanon: Evangeliska Synoden (NESSL)  

• Thailand: Karenbaptistsamfundet (TKBC) 
 

II) Kyrkor med tydliga bilaterala relationer som utgör en ram för utbyten av olika slag, församlingars 
egna engagemang/vänförsamlingsrelationer och samarbeten i internationella sammanhang. Visst 
logistiskt stöd till dessa samarbeten kan vara möjligt  

• Litauen: United Methodist Church (UMC) 

• Moldavien: Beginning of Life (NGO)   

• Estland: Unionskyrkan och projekt  urfolk Ryssland tillsammans med UMC  

• Filippinerna: United Church of Christ in the Philippines (UCCP) 

• Israel/Palestina:  flera organisationer 

• Japan: Förbundskyrkan (NSKK) och Baptistunionen (JBU)  

• Latinamerika: Förbundskyrkorna i flera latinamerikanska länder 

• Myanmar: stöds via Karenbaptistsamfundet i Thailand 

• Pakistan: Church of Pakistan (CoP) 

• Thailand: Microeconomic Development Foundation (MEDF; NGO, stöd fasas ut)  
 
III) Samarbete i tredje land mellan EK och samarbetspartnern 

• Finland: Finska frikyrkan (samarbeten i Ecuador och Ryssland urfolk)  

• Norge: Missionskyrkan (samarbete i Rep Kongo)   

• USA:   
o United Methodist Church (affilierad, samarbete bl a Liberia, Ryssland, Indien)  
o Evangelical Covenant Church (samarbeten i flera länder, utbyten, missionärer till 

Sverige)  
 



 
 

IV)  Samarbeten att fasa ut. Anledningar kan vara att det handlar om något enstaka projekt som 
skapar relativt mycket arbete och inte hänger ihop med övrigt arbete, att samarbetet i praktiken har 
minskat mycket och att intresset från samarbetspartnern inte längre finns.  

• Bulgarien: 1st Baptist Church Sofia  

• Indien: Shifaskolan  

• Litauen: Baptist Union of Lithuania 

• Moçambique: United Methodist Church (redan genomfört) 

• Pakistan: Thalita Kumi 

• Rumänien: projekt Ruth (stiftelsen Providentia) m.fl. 

• Ryssland: Russian Church of Christians of Evangelical Faith (RCCEF) 
 
Samarbeten som fasas ut och samarbeten som förändras i större utsträckning kommer att föras 
dialog med och handlingsplaner kommer att tas fram. I en del fall har dialogen redan varit igång.  


