Equmeniakyrkan och internationellt utvecklings-/ biståndsarbete
Cirka en femtedel av Equmeniakyrkans internationella budget finansieras idag av det statliga
biståndsanslaget där den svenska staten går in med 90-95% och Equmeniakyrkan 5-10% av budgeten. Just
nu är det fem av Equmeniakyrkans samarbetspartners och projekt som får del av detta stöd:
•

Karen Development Service Foundation, Thailand
Bybaserad miljövård – projekt för att bevara den hotade miljön i sex Karenbyar i norra Thailand.

•

Covenant Social Service och Hindustan Covenent Church, Indien
Att tillsamman och för Daliter, den lägsta kasten, stärka människors och i synnerhet kvinnor och
barns rättigheter och ställning i det indiska samhället.

•

Communauté Évangelique du Congo, Demokratiska republiken Kongo
Ett arbete för att stärka människors kapacitet att påverka myndigheterna att agera på aktuella
utmaningar i samhället samt att främja entreprenörskap.

•

Kyrkornas världsråd
Ett stödjande och förebyggande HIV-Aids-arbete i Afrika söder om Sahara.

•

Christian Study Centre, Pakistan
Ett fredsbyggande arbete genom religionsdialog med syfte att öka kunskap och förståelse mellan
människor och för att ge en djupare förståelse kring religiösa minoriteters rättigheter.

Stödet möjliggör mer omfattande insatser och ligger på, per projekt, mellan 700 tusen och 2 miljoner kr per
år.
Utgångspunkten för detta, liksom allt annat arbete som Equmeniakyrkan tillsammans med kyrkor och
organisationer runt om i världen utför, är vår gemensamma kristna tro och att varje människa är skapad till
Guds avbild. Vår övertygelse är att Gud tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner
sig i en utsatt situation. Arbetet att omsätta vår tro i handling är central i Equmeniakyrkans vision ”En kyrka
för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.
En central utgångspunkt är att bekämpa fattigdom. Arbetet strävar efter långsiktiga och bestående
samhällsförändringar genom att angripa grundorsakerna till fattigdom, utsatthet och att mänskliga rättigheter
inte uppfylls. Alla människor har rätt till och ska få förutsättningar att delta i och forma sin egen utveckling –
de är rättighetsinnehavare. De ska genom våra projekt stärkas till att själva kunna förändra sin situation och
ta makten över sina egna liv. Därför är ett lokalt ägandeskap och jämställdhet centralt i våra projekt
tillsammans med samarbetskyrkor och organisationer.
Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge och även i biståndsarbetet ingår att förhindra negativ miljö- och
klimatpåverkan samt att stärka organisationers reseliens och bidra till ett hållbart samhälle. Equmeniakyrkan
ser att kontinuerlig reflektion om miljöförändringar tillsammans med dem som deltar i projekten är en
konkret handling för att minska miljö- och klimatpåverkan.
Equmeniakyrkan är i allt detta tillsammans med en mängd olika aktörer runt om i världen, med i arbetet att
bidra till de globala utvecklingsmålen - Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för mänskliga rättigheterna och
en hållbar värld. Vi bekämpar klimatförändringar, fattigdom och orättvisor och motverkar maktlöshet och
ojämställdhet som till exempel i arbetet för Dalitiska kvinnor och barn i Indien eller miljövårdsarbete i sex
Karenbyar i norra Thailand.
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