
 1 

 

 

 

Slutrapport 

från solidaritetsprojekt kring 1 % - målet 

2003 - 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala den 30 mars 2007 

 

 

Nina Carlsson Garlöv   Bertil Murray 



 2 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund 3 

Ge bort sina pengar – är det ansvarigt? 3 

Hur det började 3 

Projektstart 4 

Invändningar mot 1 % -målet 5 

 

Upplägg  6 

Arbetssätt  6 

Uppmuntra och utmana – risk för bakslag  6 

Starkt stöd i stiftsorganisationen  6 

Hög kompetens och god spridning bland medverkande  8 

Information och kommunikation  9 

Resan till Centralamerika  9 

PIA, placering, insamling och avsättning  10 

De 99 procentens teologi  10 

 

Utfall 11 

Hur blev utfallet under projekttiden?  11 

Slutseminariet - början på något nytt  12 

 

Slutsatser 12 

Samspel  12 

Mandatperioden  12 

Kontraktstecknande  12 

Resurser i församlingar  12 

Stiftet som pastoralt område   13 

Stiftshandläggare med ansvar för församlingsutveckling: förankring  13 

Skilda förutsättningar för deltagande  13 

Starkt mandat ges åt församlingens internationella grupp och åt det ideella arbetet.  13 

 

Sammanfattning / En lärandeprocess 14 

Se   14 

Bedöma  14 

Handla  14 

 

Bilagor 15 

Bilaga 1. Personliga glimtar från en omvälvande resa, april 2005  15 

Bilaga 2 Medverkan av biståndsministern, november 2004  20 

Bilaga 3. Inbjudan till projektet, våren 2003  21 

Bilaga 4. Löpsedlar om Uppsala stift 2016  24 

 



 3 

Bakgrund 
Ge bort sina pengar – är det ansvarigt? 
Genom Svenska kyrkans nya relationer till staten och den nya kyrkoordningen år 2000 
möjliggjordes för första gången för stiftet och dess församlingar att avsätta kyrkoavgiftsmedel 
till internationellt bistånd.  
 Under decennier utövade Svenska kyrkan tillsammans med andra samfund påtryckningar 
på svenska staten att uppfylla sitt 1 % -mål för biståndsbudgeten. Ett rimligt antagande vore 
därför att Svenska kyrkans stift och församlingar som en första åtgärd skulle besluta att 
avsätta minst denna procentsats ur sin budget när det äntligen blev tillåtet. Så blev det inte. 
Endast ett fåtal församlingar och stift valde att dra nytta av den nyöppnade möjligheten.  
 Uppsala stift (stiftsstyrelsen) beslöt därför år 2002 att verka för att minst 80 % av stiftets 
församlingar senast 2006 skulle avsätta minst 1 % av kyrkoavgiften till internationellt arbete. 
Stiftet har för sin egen del sedan år 2000 varje år avsatt 1 % av stiftsavgiften till internationellt 
arbete genom anslag till Zimbabwefonden.  
 Målet var mycket högt satt och bedömdes flera gånger under projektperioden som 
orealistiskt och omöjligt att uppfylla. Å andra sidan framhöll några att ett mål på 50 % eller 
mindre skulle ha pekat på en fortsatt normalordning där endast en minoritet avsätter medel. 80 
% uttrycker i stället att avsättandet är det naturliga. Procentsatsen hörrörde från debatten kring 
ett annat mål där det framhölls att 80 % av pastoraten skulle vara ekonomiskt solida år 2006. 
Slutsatsen var given: Ett pastorat med ekonomisk soliditet skall också kunna avsätta en 
procent till internationellt bistånd. 
 

En fråga om trovärdighet 

Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de 
fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen fyrdubbelt.” Jesus sade till 
honom. ”I dag har räddningen nått detta hus.” (Luk 19:8,9) 
 Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade 
han till sig sina lärjungar och sade: ”Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i 
tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon 
ägde, allt hon hade att leva på.” 
 Det är svårt att komma undan. Jesus är drastisk i sin syn på pengarna. Talet om tron som 
en privatsak härstammar inte från honom. Gud eller mammon, Gud eller pengarna, det är 
valet han ställer oss inför. Därför blir frågan om internationell solidaritet en fråga om 
trovärdighet: Är kyrkan och Gud värda att tro på eller är det bara en massa fromt snack? Finns 
det verklig hjälp att hämta för de behövande eller är det bara uppmuntrande ord som ges? Är 
det av överflödet eller av armodet som kyrkan ger till de fattiga? Hur kan den räddas som inte 
är beredd att avstå från sitt goda? 

 
Ur ”Placering, insamling, avsättning” Folder Uppsala stift 2006 

 

Hur det började 
Internationella kommittén ombildas och får en ny instruktion år 2002. Kommittén påbörjar ett 
resonemang om ett för stiftet gemensamt internationellt projekt.  
 
 

I budgetäskandet för 2003 har kommittén ansökt om kr 75 000: - för en projektstart till ett 
tänkt projekt. Eftersom kommittén vid tidpunkten för budgetarbetet inte var beredd att ange 
riktningen för projektet är frågan om inriktning öppen. Sekreteraren redogör för en idé på 
möjlig inriktning. Denna skulle förena frågor om ekonomiskt förvaltarskap med 
befrielseteologiskt studium och ev. studieresa.  Sekreteraren refererar till ett uttalande 
häromdagen från professor Bengt Gustafsson (tidigare direktor på Sigtunastiftelsen) där han 
menade att Svenska kyrkan (i likhet med S:t Martin som gav bort halva sin mantel till en fattig) 
borde tänka i termer av att avstå hälften av sina inkomster till tredje världen. En sådan 
utmaning är alltför stor för att ta till sig. Men kunde inte kommittén erbjuda ett projekt där 
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målet ställs betydligt högre än 1 % av budgeten, något som i dag diskuteras men som fått ringa 
genomslag i landets församlingar.  
 Tankarna diskuteras kort i kommittén varvid ordföranden framför tanken att 1 % av 
budgeten skulle kunna vara ingångsnivån för de församlingar som ville samverka med stiftet i 
frågan. Sedan gäller det att hitta en rimlig nivå på ökningens storlek och takt. Lars-Ove 
Sjöstrand framför som en kompletterande tanke att låta (delar av) församlingens kapital 
förvaltas av Ekumeniska U-banken som alternativ till gängse placeringsformer. Helge Lundin 
understryker behovet av att påverka alla församlingar till att nå upp till ett 1 % -mål. 
 Kommittén beslutar 
 att till nästa sammanträde bordlägga frågan om inriktning på kommitténs tänkta 
projektsatsning samt 
 att under våren på lämpligt sätt söka påverka stiftets församlingar att sätta av minst 1 % 
av sin budget till internationellt bistånd. 

                                                      Protokoll internationella kommittén 2002-10-16  
 

 

Projektstart 
Inbjudan till församlingarna går ut under våren 2003. Se bilaga 3. Under november samlas de 
sex deltagande pastoraten till ett första seminarium i Undersvik. Järvsö, Årsunda, 
Österfärnebo, Hofors, Gamla Uppsala, Danmark Funbo och Helga Trefaldighet har anmält 
intresse och utsetts till projektförsamlingar. Församlingarna har uppmanats att som 
projektgrupper och deltagare utse kyrkoherden (eller den som av herden får uppdraget 
delegerat), kyrkorådets ordförande (eller någon i kr som det delegeras till) samt en 
representant för det internationella frivilligarbetet (rådsombud e.d.). I praktiken kommer 
representationen att variera mellan församlingarna. Under projektets gång har några 
kyrkoherdar, ett par komministrar, ett par diakoner, en kamrer, en handfull 
kyrkorådsledamöter/-ordförande samt några ideella medarbetare deltagit. Stiftsadjunkt Bertil 
Murray och stiftspedagog Nina Carlsson Garlöv har fått stiftets ansvar att driva projektet. 
 

- Deltagarna uttrycker sina förväntningar och frågor inför projektet: 
- Varför svälter människor i dag, när faktiskt resurserna är tillräckliga? 
- Hur få en rättvisare handel? 
- Hur kommer vi tillrätta med en hårdare attityd bland människor? 
- Etiska placeringar, var hittar man dem?  
- Behovet av teologisk bearbetning. 
- Viktigt att vi har gemensam syn och att även mottagaren har samma syn.  

 
En procent – utan pardon 

Det finns flera så kallade enprocentmål i vårt land. Ett av de mindre kända infördes av 
statsrådet Arthur Engberg (s) på 1930-talet och innebär att staten skulle satsa en procent av 
byggkostnaderna på konstnärlig utsmyckning. Detta mål har blivit riktlinje även för kommuner 
och landsting och för vissa bostadsbyggföretag.  Den konstnärliga utsmyckningen består av 
väggmålningar, skulpturer, glasmålningar eller fasadreliefer. 
 Det mest kända enprocentmålet gäller dock det svenska biståndet. Målet är att en 
procent av bruttonationalinkomsten (BNI) skall avsättas till u-hjälp. Sverige ställde sig bakom 
målsättningen 1968 och nådde enprocentmålet första gången budgetåret 1977/78. 
 Många församlingar i Uppsala stift tillämpar också i sina budgetar sedan år 2000 
enprocentmålet och avsätter varje år en procent av sin budget till missionen. Det är enligt min 
mening föredömligt! 
 Poängen med att ställa sig bakom enprocentmålet är att det skall uppfyllas utan pardon. 
Man skall inte sitta och förhandla med sig själv i budgetarbetet om man har råd eller inte. 
Lycka till i budgetarbetet! 

 
Bo Lennart Anbäcken, ordförande i kyrkonämndens au i Danmark Funbo samfällighet 

 
Ur ”Placering, insamling, avsättning” Folder Uppsala stift 2006 
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Invändningar mot 1 % -målet 
Under inledningsseminariet resonerar gruppen kring de invändningar som framför allt tycks 
finnas mot 1 % -målet. Argumentens styrka prövas.  
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
Ur ”Placering, insamling, avsättning” Folder  

Uppsala stift 2006 
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Upplägg 
Arbetssätt 
Projektet pågick under 3 år. Under perioden har vi omväxlande bjudit in till fördjupande 
seminarier för projektförsamlingarna och öppna temaseminarier för alla församlingar i stiftet. 
En utbildningsresa med projektförsamlingarna har ingått. Årsvisa avstämningar har gjorts 
med stiftets pastorat där de redovisat storleken på ev. avsättning. Ambitionen har varit att öka 
antalet medverkande församlingar liksom totalbeloppets storlek från år till år. Följande 
seminarier har genomförts: 
 
 2003 november 1 dygn  projektförsamlingar introduktion, globaliseringsfrågor 
 2004 februari 1 dygn projektförsamlingar befrielseteologi, utvecklingsfrågor 
 2004 april 1dag  öppet seminarium (norr) argument kring avsättning 
 2004 april 1dag  öppet seminarium (söder) argument kring avsättning 
 2004 maj 1 dag projektledarträff strategisk planering 
 2004 september 1 dygn projektförsamlingar trovärdighetsfrågor, reseplanering 
 2004 november 1 dag öppet seminarium svenskt biståndsarbete 
 2004 december 1 dag öppet seminarium Oikocredit och Kyrkornas U-fond 
 2005 januari 1 dag projektförsamlingar förberedelser inför resa 
 2005 januari 1 dag projektförsamlingar förberedelser inför resa 
 2005 april 12 dygn projektförsamlingar Latinamerika, befr.teol. arb. o. solidaritet 
 2005 oktober 1 dygn projektförsamlingar erfarenheter från resan, trovärdighet 
 2005 december 1 dag öppet seminarium samv. stift, församling, nationell nivå 
 2006 mars 1 dygn projektförsamlingar befrielseteologi 
 2006 oktober 1 dygn projektförsamlingar + sammanfattning,  
   FörÄndrings-deltagare ”avtryck” 
   (LH- och missionsråden) 
 

                                 Sammanställning av seminariedagar/utbildningstillfällen under projektet 

 

 

Uppmuntra och utmana – risk för bakslag 
Inför budgetarbetet i församlingar och pastorat har stiftet under projektperioden varje år sänt 
en uppmaning att avsätta kyrkoavgiftsmedel till internationellt arbete. Att från stiftets sida 
utmana till detta är i viss mån att gå en balansgång. Projektet som helhet och de utmaningar 
som flera gånger givits har lett till en kraftigt ökad avsättning. Samtidigt har enskilda röster 
höjts mot att stiftet på detta sätt försökt påverka församlingarnas prioriteringar.  

 

Starkt stöd i stiftsorganisationen 
Varje år vid höstens budgetsammanträde har i stiftsfullmäktige rests invändningar mot 
satsningen. Men stiftsstyrelsen har hela tiden stött projektet och fullmäktiges majoritet har 
årligen uttryckligen bekräftat satsningen. Flera ledamöter ur stiftsstyrelsen har medverkat 
under seminarier. I början av år 2005 togs kontakt med företrädare för de skilda 
nomineringsgrupperna. Möjligheten att inför det stundande kyrkovalet i respektive grupp 
driva frågan om 1 % -målet diskuterades. 
  
Stiftets biskopar har aktivt stött arbetet och skrev till församlingarna inför budgetarbetet 2005: 
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Ett brev inför budgetarbetet 
 
Kära medarbetare i kyrkans tjänst 
 
Sällan har vi gripit möjligheten att skriva till er alla vid ett och samma tillfälle. Oftast sker 
kontakten mellan er som beslutsfattare i församling och pastorat och oss som biskopar i 
samband med en biskopsvisitation. 
 När vi skriver detta brev är det dags att gå in i budgetarbetet inför nästa år. 
Förutsättningarna ser rätt olika ut. Medan några församlingar har en god och expanderande 
ekonomi dras åtskilliga med ett stagnerat eller minskande budgetunderlag. De minskande 
medlemstalen kommer att medföra ekonomiska prioriteringar och många frågor ställs då på 
sin spets. Vad är kyrkans mest angelägna uppdrag? Vad måste vi avstå från att satsa pengar på, 
hur gott ändamålet än synes vara? 
  Med en krympande ekonomi finns risken att fokus hamnar på organisationens och 
strukturernas egen överlevnad. Samtidigt är vi alla medvetna om att kyrkan inte finns främst 
för sin egen skull utan ”för världens liv”. Att finnas till för andra är en erfarenhet från många 
andra sammanhang. I den svåraste nöden blir ibland den mänskliga omsorgen som störst. Den 
obeskrivliga tragedin gångna julhelgen visade på en enastående vilja att hjälpa och stötta, på 
plats bland de drabbade och runt om i världen. Det finns en genuin, folkligt förankrad vilja att 
stödja de mest utsatta.  
 Vi vill nu utmana er att gå vidare på den väg som varje människa och särskilt kyrkan är 
kallad att gå: ”Den som ger åt de fattiga skall ingenting sakna.” (Ords 28:27) Eller mer 
dramatiskt uttryckt: ”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv 
för min skull, han skall finna det.” (Matt 16:25) Detta Jesusord gäller inte bara den enskilda 
människan, det gäller i lika hög grad vår egen kyrka.  
 Med stor glädje konstaterar vi, trots den sviktande ekonomin i många församlingar, att 
viljan och beredskapen ökar att ge till dem som är ännu sämre lottade. Allt fler församlingar 
och pastorat i vårt stift sätter av medel, vid sidan av kollekter och gåvor, till internationellt 
arbete. Effekten av detta blir inte bara ett ökat stöd till det arbete som bedrivs av Svenska 
kyrkan och våra systerkyrkor i andra delar av jorden. Det påverkar också oss själva, så att vi 
ännu tydligare ser vad kristet ansvar och liv handlar om. Ja, vi vågar till och med säga, att 
delandet av vårt goda - även budgetmedel - med andra är förutsättningen för vår egen 
överlevnad.  
 Med all respekt för att det finns församlingar som har så dålig ekonomi att ett stöd till 
andra ter sig som en omöjlighet, vågar vi ändå tro att det i många församlingar är möjligt att i 
budgeten inför 2006 avsätta en procent eller något i närheten därav. Drygt 40 av våra pastorat 
har för 2005 avsatt medel i budgeten (även om det ibland rört sig om mindre summor). Det är 
en god början. Utmaningen räcks nu vidare till er övriga. Och ni som gjort en försiktig början 
kan gå vidare på den inslagna vägen.  
 Vi skulle önska att Uppsala stift med dess församlingar fick gå före i en utveckling där 
delandet med andra blir en självklarhet. Vi tror att ett sådant handlande skulle bli en signal till 
många människor i vårt land att kyrkan delar deras längtan efter och kamp för en rimligare 
värld. Några har till och med uttalat att i en kyrka som avsätter åtminstone en procent till 
nödställda runt om på jorden är det lättare att stanna kvar som medlem. 
 Stiftsfullmäktige, era valda representanter från de skilda nomineringsgrupperna, har två 
år i rad uttalat att enprocentmålet senast år 2006 bör bli verklighet i merparten av stiftets 
församlingar. Några nomineringsgrupper har övervägt att lokalt driva frågan i den kommande 
valrörelsen.  
 Har vi råd att vänta längre? Nej vi tror inte det. Genom ert beslut i budgetprocessen kan 
ni medverka till att år 2006 blir det år då genombrottet skedde. Gud sörjer för att vi får 
mångfaldig glädje och frimodighet igen.  
 
Med tillönskan om välsignelse i ert viktiga arbete 
 
KG Hammar  Ragnar Persenius 
Ärkebiskop  Biskop 
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Hög kompetens och god spridning bland medverkande 
Projektförsamlingarnas deltagare besatt sammantaget en mycket hög kompetens med 
omfattande erfarenhet från internationellt arbete och reflektion kring församlingens uppdrag. 
Därtill knöts ett stort antal personer till projektet som medverkande vid de skilda 
seminarietillfällena: 
 

Från Uppsala stift 

Anbäcken, BoLennart, domkapitlet 
Carlson-Thorsson, Christina, stiftsstyrelsen 
Ekman, Peter, stiftskonsulent 
Engström, Violett, stiftsstyrelsen 
Magnusson, Alvar, stiftsstyrelsen, internationella kommittén 
Nilsson, Yvonne, stiftsstyrelsen, internationella kommittén 
Persenius, Ragnar, biskop 
Sjöberg, Gunnar, enhetschef  
Weman, Gunnar, ärkebiskop emeritus 
 
Från församlingar i stiftet 

Garlöv, Martin, förtroendevald, Uppsala kyrkliga samfällighet 
Jakobsson, Martin, kyrkoherde, Årsunda Österfärnebo 
Kuja-Halkola, Ann-Christin, förtroendevald, Gävle Staffan 
Strandell, Lars, kyrkokamrer, Danmark Funbo 
 
Från kyrkokansliet 

Apelgårdh, Erik, biträdande enhetschef 
Edqvist, Gunnar, utredningssekreterare  
Gastellu Camp, Adriana, Latinamerikasekreterare  
Kristenson, Olle, handläggare för utbildning av utlandspersonal  
Lexén, Karin, enhetschef 
Lind, Hilda, enhetschef och direktor 
Ljungberg, Lars-Ove, enhetschef 
Åkerlund, Karin, handläggare för global ekonomi  
 
Från Oikocredit och Kyrkornas U-fond 

Gull, Tor, direktor, Oikocredit, Finland 
Hellgren, Lars Olof, direktor, Kyrkornas U-fond 
Ledesma, Lourdes, regionansvarig, Filippinerna 
Mwenda, Kathure, regionansvarig, Östra Afrika 
Roland, Leonel, regionansvarig, Uruguay 
 
Från Liv och Fred-institutet 

Samuelsson, Tore, informationschef 
 
Från Uppsala stifts församlingsförbund 

Berg, Kajsa, förbundssekreterare 
 
Från riksdag och regering 

Jämtin, Carin, biståndsminister, Bilaga 2 
von Otter, Clara, politiskt sakkunnig 
Weiderud, Peter, tidigare sakkunnig UD 
Wikström, Cecilia, riksdagsledamot 
 
Från El Salvadors ambassad 

Ernesto Gomez, Rodrigo, ambassadsekreterare  
Riviera Gomez, Martin, ambassadör 
 
Från media 

Holmberg, Håkan, politisk chefredaktör, Uppsala Nya Tidning 
 
Från Ersta Sköndals högskola 

Agrell, Göran, tid., lärare 
 
Under vistelsen i El Salvador och Guatemala 

En stor grupp befrielseteologer, präster, människorättskämpar, folkbildare,  
missionärer, ambassadpersonal m.fl. se nedan sid. 9. 
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Information och kommunikation 
Församlingarnas projektdeltagare har aktivt gått in i uppdraget att påverka opinionen. Flera 
har medverkat vid kontraktsvisa samlingar för anställda eller förtroendevalda. Några har gått 
in i debatten i media. Projektet har i förhållande till sin radikalitet fått ringa uppmärksamhet i 
media, endast ett par artiklar i lokaltidningar och Kyrkans Tidning. Inför projektet fanns 
tankar på en mer omfattande mediasatsning men denna kom ej till stånd. I kommande 
projektsatsningar bör möjligen en av stiftets informatörer knytas mer tydligt till projektet.  
 På stiftskansliet har en folder tagits fram och spritts i församlingarna.  
 Vid sin medverkan under ett av seminarierna underströk dåvarande biståndsministern 
vikten av att staten och frivilligorganisationer som Svenska kyrkan samverkar i det 
opinionsskapande och strukturella arbetet för en mer rättfärdig värld. 
 

Vi som fastnat i vår egen medelklassighet kan ju förledas tro att världen fungerar. Samtidigt 
hör även vi en inre röst som oroar och nöter. Och en kyrka som inte ger människor redskap att 
bearbeta grundläggande etiska dilemman, blir ett andligt opium. 
 Att formas till brobyggare mellan det lokala och det globala är inte längre endast en 
möjlighet för särskilt intresserade präster, missionsombud och internationellt engagerade 
kyrkliga aktivister. Det är en tvingande angelägenhet för kyrkan som helhet och därmed en 
uppgift för oss alla.  

Peter Weiderud vid seminarium okt 2006 

 

 

Resan till Centralamerika, jfr bilaga 2 
 

El Salvador 

Intryck från resan till El Salvador och Guatemala den 5 – 16 april 2005 redovisas i bilaga 1. 
Följande programpunkter ingick i resan: 
Besök på skola, Comunidad Las Cabañitas del SLS 
Besök i baptistkyrkan, IBE 
Information om läget i landet, TLC 
Möte med LVF:s (FLM:s) stab 
Information om FUNDAHMER och besök i Santa Cecilia, (ungdomsarbete i förort) 
Besök i Montreal, Finca Argentina Mejicanos, möte med kriminellt ungdomsgäng från Mara 
Salvatrucha 
Föreläsning om befrielseteologi av Padre John Sobrino, UCA (katolska universitetet) 
Besök på Centro de Prevención de Desastres, Comunidad Bola de Monte 
Gudstjänst i Iglesia Luterana La Resurección, 
Besök i Comunidad Fe y Esperanza 
Besök i centret CPDH-Madeleine Lagadec Recuperación de la Memoria Histórica 
Information av rev Héctor Fernández, ULS (lutherska universitetet) 
Besök på Equipo Maíz. 
 
Guatemala 

Information från FLM (LVF) 
Besök på Svenska ambassaden, sammanträffande med bl.a. ambassadör Eivor Halkjaer, 
ambassadsekr. Tobias Lorentsson samt Sida-chefen Hans Magnusson. 
Information från Funcedescri 
Samtal om kyrkans/religionens situation i Guatemala 
Deltagande i Mayaceremoni 
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Globaliseringen har gjort oss så internationellt ömsesidigt beroende att vi inte längre kan 
begränsa kontraktet till nationalstaten.  
 Om en bank kraschar i Singapore höjs boräntorna också i Österbybruk.  
Om ett kärnkraftverk havererar i Vitryssland, blir svampen oätlig också i skogarna runt Tierp. 
 I en globaliserad ekonomi eroderar de nationella värderamarna samtidigt som 
utbytbarheten blir skrämmande direkt. Det finns raka ekonomiska band, och därmed 
konkurrens, mellan en svensk kyrkoherdes längtan efter en ny Volvo och en afrikansk kvinnas 
kamp för att kunna ge mat till sina barn.                      Peter Weiderud vid seminarium okt 2006 

 

PIA, placering, insamling och avsättning 

 
- Frågan om ekonomiskt bistånd berör tre frågor, som alla är viktiga. Under projektet 

lanserades ”PIA”, en treledad modell för kyrkans bistånd: 
 

- Placeringsfrågorna behöver bearbetas ordentligt. Vad är etiskt hållbart? Pengar är inte 
neutrala. Genom Kyrkornas U-fond erbjuds ett alternativ, där kapitalet kommer de 
utsatta till del. 

 
- Insamlingsarbetet måste fortsätta. Insamlingar värnar om förankringen hos den 

enskilda människan 
 

- Avsättning är den nya form som möjliggjordes fr.o.m. år 2000. 1 % är en ringa del av 
kyrkans tillgångar men tjänar som en symbol för kyrkans kallelse att se utöver sina 
egna närliggande behov.  

 

De 99 procentens teologi 
 

Att sätta av 1 procent till internationellt bistånd är en god sak. 
 Men Gud vill mer. Gud vill ha hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår kraft och hela vårt 
förstånd. Och lika mycket kärlek åt vår nästa som åt oss själva. 
 Det utmanar oss att titta på församlingens hela liv och alla prioriteringar som vi gör. Det 
finns inget som vi kan lägga åt sidan med tanken: Det här har ingen annan något med att göra. 
Utmaningen för Uppsala stift med församlingar är att fundera över livet, pengarna, 
personalen, resurserna, och ställa allt till Guds förfogande: De 99 procentens teologi. Hör av er 
till stiftet med era tankar.  
 Skriv ett mail till adressen bertil.murray@svenskakyrkan.se 

                                                                  Ur ”Placering, insamling, avsättning” Folder Uppsala stift 2006 

 
 

- Vad gör vi med de övriga 99 %? Det är inte tillräckligt för en solidarisk kyrka att 
avsätta en viss %. Frågan uppkommer också hur vi hanterar resten av våra pengar. 

 
 
 

Maximalt 500 miljoner människor kan leva med det råvaruuttag som vi har i den utvecklade 
världen, om jorden samtidigt ska hålla ihop. Den akuta miljökrisen handlar om att vi idag är 
ungefär 1 200 miljoner som lever på det sättet. Den moraliska krisen handlar om att det finns 
ytterligare 4 miljarder människor som skulle vilja göra detsamma.  

Peter Weiderud vid seminarium okt 2006 
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Utfall 
Hur blev utfallet under projekttiden? 

 
Utfall 2004, 1 % -målet 
antal past. 33 pastorat avsätter medel från kyrkavgiften i sin budget,  
ant. p. 1 % 9 st. 
% pastorat 39 % av pastoraten avsätter medel  
kr totalt 1 644 200  
genomsnitt*  0,45 % av kyrkoavgiften 
intervall*  0,022 % - 2 % av kyrkoavgiften 
medianvärde*  0,25 % av kyrkoavgiften 
 
Utfall 2005, 1 % -målet 
antal past. 41 pastorat avsätter medel från kyrkavgiften i sin budget,  
ant p. 1 % 13 st. 
% pastorat 49 % av pastoraten avsätter medel  
kr totalt 2 054 500  
genomsnitt*  0,53 % av kyrkoavgiften 
intervall*  0,03 % - 1,56 % av kyrkoavgiften 
medianvärde*  0,5 % av kyrkoavgiften 
 
Utfall 2006, 1 % -målet 
antal past.  44 pastorat avsätter medel från kyrkavgiften i sin budget,  
ant p. 1 %  14 st.  
% pastorat  53 % av pastoraten avsätter medel  
kr totalt  2 522 300 
genomsnitt*   0,5 % av kyrkoavgiften 
intervall*   0,1 % - 1,2 % av kyrkoavgiften 
medianvärde*   0,5 % av kyrkoavgiften 
 
* = för pastorat som avsätter medel 
                                  Enligt uppgifter i årlig enkät till pastoraten 2004 - 2006 

 
 

Årlig avsättning från kyrkoavgiften till internationellt bistånd, 
Uppsala stift med församlingar, 2004-2006
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Slutseminariet - början på något nytt 
Projektets avslutande seminarium skilde sig från de andra seminarierna som vi haft. Tidigare 
var bara deltagare från projektförsamlingarna och resenärerna med men till denna gång 
inbjöds deltagare från det förändringsprojekt som pågått parallellt med 1 % -projektet. 
Projektledarna valde att inte inbjuda till ett tack- och avskedsseminarium utan fokuserade 
istället på att blicka framåt. 
 Frågan som vi samlades omkring var att tänka 10 år framåt och uppgiften löd: När du 
passerar tidningskioskens löpsedlar år 2016 om Uppsala stift och dess internationella arbete, 
vad kommer det att stå som rubriker? Deltagarna fick i uppgift att formulera 27 oktobers 
löpsedlar år 2016. Bilaga 4. 
 Nästa steg i uppgiften var att välja fyra löpsedlar och samtala om vad som krävs av oss nu 
för att löpsedlarna skall vara en verklighet 2016. Nu handlar det om att våga vara lyhörda och 
djärva, att vara lyhörd går väl an men hur djärva vågar vi vara? 
 

Slutsatser 
Samspel 
Att driva en process kräver att man är samspelt och känner lika mycket för uppdraget. Viljan 
att dela måste vara ömsesidig. All prestige måste upphöra, att ge och ta måste vara ledstjärna. 
Tidigt insåg vi att vi behövde vara två för att ro detta iland. Processen upphör aldrig när den 
väl är igång. Många små samtal om hur går vi vidare måste föras hela tiden. En process är inte 
instängd i ett sammanträdesrum mellan klockslag. Tillit måste finnas så att beslut kan tas när 
det finns behov. 
 

Mandatperioden 
Att projektet överlappar två mandatperioder är viktigt att observera redan när det startar. 
Finns förtroendevalda med kan deras mandat plötsligt upphöra. I ett processarbete fungerar 
det inte att ”nya” tar över. Det går inte att en församling ”låter sig representeras”. Arbetet 
bygger på personligt engagemang. Det hade vi behövt vara tydligare med. 
 

Kontraktstecknande 
Vara med på hela resan! Vilka regler skall finnas för deltagande i ett arbete av detta slag? 
Redan vid starten behöver alla vara överens om vad som skall gälla. Här kan mycket energi gå 
åt till att ständigt uppdatera dem som inte varit närvarande. En poäng i en process, som vi ser 
det, är att ett samtal kan pågå över tid. Ett kontrakt med vad som förväntas kan upprättas och 
kan underlätta rollförståelsen. 

 

Resurser i församlingar 
Att välja ett arbetssätt där församlingar inbjuds att delta i en process har gjort att relationen till 
församlingen blivit tydlig. Vi delar samma upplevelse och deltar på samma villkor. 
Församlingens möjlighet att medverka och påverka ökade. Detta att resurser, erfarenhet och 
kunskap finns bland alla som deltar hade vi som mål att ta till vara. En inventering gjordes 
men vi är inte riktigt nöjda med hur det användes. Mycket mer deltagarmedverkan hade vi 
kunnat ha. De sex pastoratens projektgrupper representerade sammantaget en mycket hög 
kompetens såväl bland anställda som hos förtroendevalda och ideellt arbetande i 
församlingarna. Det understryker vikten av att den grupp som engageras i ett 
förändringsarbete utses med utgångspunkt i såväl formell position som faktisk kompetens. 
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Stiftet som    pastoralt område     
När frågan om 1 % -målet behandlats i fullmäktige har invändningar framkommit, där man 
ifrågasatt stiftets roll som pådrivare i frågor av detta slag. Även från en grupp församlingar 
har sådana invändningar framförts. Oklarhet eller oenighet tycks råda om innebörden av stiftet 
som ett pastoralt område. Även om stiftets grundläggande uppgift är lagfäst, ”Stiftets 
grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.” (Lag (1998:1 591) 
om Svenska kyrkan), finns alltså olika syn på i vilken omfattning ett stift skall driva enskilda 
frågor. Från projektets sida menar vi att 1 % -målet självklart hör till det slag av frågor där 
stiftet inom ramen för sitt lagfästa uppdrag kan vara en aktiv pådrivare. 
 

Det handlar om att bygga broar till de människor och perspektiv som idag finns i det globala 
samhällskontraktets marginal. 
 Det handlar om att bygga broar till försoning och upprättelse. 
 Det handlar om att bygga broar som leder bort från destruktiva och ohållbara 
levnadsmönster. 
 Det handlar om att bygga broar till liv i en hotad värld. 
 Att formas till brobyggare innebär bl. a. att som församling ta vara på de brofundament 
som finns i kyrkans internationella mission och diakoni.  

Peter Weiderud vid seminarium okt 2006 

 
 

Stiftshandläggare med ansvar för församlingsutveckling: förankring 
När stiftet genom sina handläggare driver frågor av detta slag är det oerhört angeläget att det i 
botten finns tydliga beslut i förtroendemannaorganisationen. Många invändningar i sakfrågan 
kommer annars att projiceras på de handläggare som fått uppdraget att driva frågan. I detta 
projekt har uppbackning från beslutsfattare varit stark, både genom de beslut som tagits och 
genom personlig medverkan i projektet.  
 

Skilda förutsättningar för deltagande 
Kursdagar och seminarier riktade till anställda sker företrädesvis under kontorsarbetstid, 
ibland med övernattning. När förtroendevalda och ideella medarbetare ska inbjudas ser 
önskemål och behov annorlunda ut. Arbetstiden behöver många gånger förläggas till kväll och 
helg och det är inte säkert att alla som är utsedda att delta i ett projekt kan komma varje gång. 
De delvis motsatta önskemålen från skilda deltagargrupper behöver jämkas. Anställda kan 
”beordras” deltagande, medan det av förtroendevalda och ideella krävs ett personligt intresse 
att vilja vara med. Därmed blir ett tydligt och väl genomtänkt koncept nödvändigt för 
erfarenhetsutbytet/utbildningssatsningen/ projektet. 
 

Starkt mandat ges åt församlingens internationella grupp och åt det ideella 

arbetet. 
Flera exempel finns där avgörandet om vart medlen ska sändas överlåts till den internationella 
gruppen eller till gruppverksamheter i församlingen.  
 Det starka mandatet har i vissa fall lett till ett ökat engagemang från ombuden och därmed 
en ökning av insamlingsresultatet. 
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Sammanfattning / En lärandeprocess 
Se 
Vi ser att nya frågeställningar ligger och väntar. Vi behöver lära mer om hur ekonomi 
påverkar våra beslut. Vi behöver lära mer om att vara ”en kyrka”: Vad menas med ”enhet i 
Kristus”? Vi ser att beslut som delegeras till t.ex. en internationell grupp i församlingen ger 
medansvar och delaktighet. Vi ser att en studieresa ökar förståelsen och fördjupar relationen 
till andra kyrkor. Vi upptäcker oro över att vi inte kan hantera framtidsfrågor, de frågor som 
vi tyckte var framtidsfrågor igår visade sig redan vara passerade. 
 

Bedöma 
Läget i världen tycks vara konstant. Det kommer alltid att finnas fattiga och förtryckta. De 
rika kommer att vara rika ett tag till. Vi har fortfarande en lång väg att gå tills vi nått vårt mål 
att 80 % av församlingarna bidrar med minst 1 % av kyrkoavgiften. Uppsala stift har 
förutsättningar att vara ett stift som ligger i framkant när det gäller internationellt bistånd men 
då behövs att en opinion blidas. Vår bedömning är att det finns en rädsla att satsa inför 
framtiden: ”Kommer våra pengar att räcka till oss själva i framtiden? Tänk på kommande 
generationer!” Bevarandekulturen är väl utbredd och har en djup förankring bland våra 
förtroendevalda. Att ”våga lämna” är något vi inte arbetat med speciellt mycket. Det finns ett 
antal hotfulla frågor om allt vårt ägande som måste bearbetas mycket mer än vad detta projekt 
kunnat göra. 
 

Handla 
Vi föreslår att Uppsala stift tar följande steg för att fördjupa solidaritetsarbetet och förståelsen 
av att vara församling och stift i en universell och katolsk (utsträckt i såväl tid som rum) 
kyrka: 
 

- Stiftet beslutar att i samverkan med församlingarna arbeta med ”de 99 procentens 
teologi. Det innebär att man prövar att se och bedöma hela sitt arbete och sin 
förvaltning i ljuset av det världsvida perspektivet. För stiftets del tar detta sig uttryck 
bland annat i följande: 

- Avsättningen av kyrkoavgiftsmedel till internationellt arbete fortsätter på en lägsta 
nivå av 1 %. Stiftet tillämpar detta för sin egen del och uppmuntrar och utmanar 
stiftets pastorat, samfälligheter och församlingar att göra detsamma. 

- Vänkyrkorelationerna fördjupas ytterligare. Strävan är att dessa systerkyrkor ska tas 
emot och mötas som om de vore en del av oss själva. Stiftet söker finna vägar att på ett 
naturligt sätt gemensamt reflektera kring sitt uppdrag som kyrka samt att dela sina 
tillgångar med varandra. 

- En form för bedömning/revision av stiftets arbete med fokus på internationell 
solidaritet arbetas fram. Detta innebär regelbundet (möjligen årligt) stöd från stiftets 
vänkyrkor (f.n. de lutherska kyrkorna i Polen och Zimbabwe samt Church in Wales) i 
bedömningen av stiftets ekonomiska och pastorala prioriteringar. Detta kan ske genom 
medverkan från berörda kyrkor vid bokslutssammanträdet, alternativt vid 
målseminariet. 

- I församlingarna kan en liknande process ta form genom att öppna församlingsmöten 
utlyses i samband med besök från vänförsamling. I detta sammanhang kan 
församlingens uppdrag och inriktning bearbetas. 

- Erfarenheterna från stiftets avsättning av 1000 tkr till Kyrkornas U-fond utvärderas 
och en ev. utökning av satsningen prövas. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Personliga glimtar från en omvälvande resa, april 2005 
 

I El Salvador, ”Frälsarens land” 
De kom med upptäckarlusta, de kom med vapen och makt, de kom med ambitionen att kristna 
den amerikanska kontinenten. De gav frälsarens namn åt ett av länderna och helgonens namn 
åt många orter och regioner. Ibland hävdade de att revolt mot ledarna var revolt mot Gud, en 
väg till fördömelse. Men inte alla lurades eller lät sig bedras. I Frälsarens land verkar också 
Gud i och genom enskilda människor. Flera sentida efterföljare har valt att dö för folket. Så 
försonas en liten del av den stora skuld som en del av världen (Europa) bär mot en annan del 
(Amerika). Genom vår resa har vi fått möta en oerhörd nöd och utsatthet men också en 
oerhörd kärlek. I Frälsarens land och i hela Centralamerika pågår, liksom runt om på jorden, 
en kamp. Det gäller att välja sida. Vi önskar att vi får mod, vishet och fantasi att se hur det 
valet ska ta sig uttryck. 
 

Födas, överleva och dö 
Hos er, säger han, handlar tillvaron om att födas, leva och dö. Hos oss rör det sig om att födas, 
överleva och dö.  
 Han vet. Som litet barn fick han uppleva hur regeringssoldaterna gick in i byn och sköt 
alla de såg. Han blev med tre syskon kvar i huset. Syskonen upptäcktes och dödades. Så 
småningom kryper han fram från sitt gömställe och återförenas med föräldrar och överlevande 
syskon. Sedan följer sju år bakom taggtråd i flyktingläger i Honduras. Efter återvändandet 
hem tvångsrekryteras han till gerillan. Inbördeskriget rasar. Från hans klass överlever två, han 
själv är den ene. Efter två år som flykting i Sverige utvisas han. Under det tiotal år som gått 
sedan han återvände har han rånats 16 gånger.  
 Under vår vecka i El Salvador var han med som språk- och förståelsetolk. 
 

Den våta vägen 
Den som tar sig över stora floden, Rio Grande, har lämnat Mexiko och är i USA. För många 
salvadoraner handlar gränspassagen om att osedd simma över. I USA vistas runt 2 miljoner 
salvadoraner (mot 6 miljoner i El Salvador). Los Angeles är den stad näst efter San Salvador 
som rymmer flest salvadoraner. Att få uppehållstillstånd i USA är svårt. De flesta vistas där 
illegalt, med regeringens goda minne. En latinamerikan är billig arbetskraft och en illegal 
invandrare är extra billig. Inga kostnader för det sociala skyddsnätet.  
 Alla ser dock inte med glädje på de illegala immigranterna. På den amerikanska sidan av 
floden står prickskyttarna och skjuter på allt som rör sig i floden. Att ta sig över med livet i 
behåll är en nåd. Ändå är det ständigt nya människor som söker sig norrut. På jakt efter arbete 
och försörjningsmöjligheter för sig själva och sin familj.  
 

Ett nytt världsspråk 
Redan vid flygincheckningen i Miami märks att vi kommit till ett annat språkområde. Här är 
det spanskan som regerar. Engelskan lämnar vi bakom oss. Kanske är det en profetia inför 
framtiden? Rule Britannia gäller inte längre. En dag kommer även USA:s världsherravälde att 
vara förbi. Det är bara en tidsfråga. Andra regioner och språk kommer att ta över. I dag växer 
spanskan explosionsartat medan engelskan som modersmål talas av allt färre.  
 I Centralamerika kommer vi inte långt med vår engelska. Vi får lära oss att vara beroende, 
att hela tiden be om hjälp. Tolk är nödvändigt och vår tolkhjälp under resan är fantastisk. 
Tack till er som gjorde det möjligt!  
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Vad längtar de efter? 
När man frågar ungdomar om deras förväntningar inför framtiden är alternativen inte många. 
Helst av allt skulle man önska bosätta sig i USA. Det är det svåraste men också mest lockande 
alternativet. Går inte det står hoppet till att komma in på något av de stora transnationella 
företagen i ES. Kanske en universitetsutbildning (men ack så svårt att bli behörig och att 
kunna försörja sig under tiden). Fler pojkar än flickor går i skola. Män föredrar att pojkarna 
får skolgång. Flickorna utsätts också för sexuella trakasserier. 
Maras eller MS är en av flera kriminella grupperingar i Centralamerika. Nya medlemmar 
rekryteras redan från 12-årsåldern. Att tillhöra gängen är livsfarligt. Merparten dödas före 25 
års ålder. Den som vill ansluta sig får enligt uppgift 13 sekunder på sig att slåss mot gänget. 
Klarar man sig (överlever) är man välkommen in. Den som vill lämna gruppen kan göra det 
om han inte vet för mycket och om hela gruppen är överens om saken. Gängmedlemmar är 
tatuerade. Redan därigenom (att bära tatueringar) blir man enligt salvadoransk lag kriminell. 
Olika gäng kämpar mot varandra. Inom gruppen är solidariteten stark. Den som har ett arbete 
och mat delar med sig till de övriga. 
 Vi ställer frågan till några av killarna i Maras-gänget som vi möter. Vad längtar de efter? 
En familj. Ett arbete. En inkomst för att kunna försörja sina barn. 
 

En våldsam historia 
I El Salvador mördas 97 av 100 000 varje år. Det gör en på tusen. Om medellivslängden är 50 
år skulle var tjugonde människa mördas. I Guatemala skedde härom året 500 bussrån. Samma 
morgon som vi anlände hade ett rånförsök skett på en av stadsbussarna. Men nu har folk 
beväpnat sig och skjuter gärna tillbaka. Full skottväxling på bussen. 
 De flesta morden skylls på gängen och kriminaliteten (rån). Samtidigt är en utbredd 
uppfattning av många av morden är politiska men kamoufleras som rån. 
 El Salvador har 10 år av inbördeskrig bakom sig, Guatemala 30 år. Röster hörs som varnar 
för att krigen ska bryta ut igen. Folk är ofta uppgivna, ibland desperata.  
 Ländernas historia är blodig. Till ES kom spanjorerna 1524. I 15 år gjorde 
ursprungsbefolkningen motstånd. Sedan förslavas man. Indianernas levebröd, majsen, ersätts 
av indigoodlingar för europamarknaden och folket fördrivs upp i bergen. De kristna 
missionärerna talar om att vända andra kinden till, att avstå från kamp och motstånd.  
 1832 har Centralamerika varit självständigt i 12 år, något som dock inte på minsta sätt 
gynnat ursprungsbefolkningen. Ett uppror bryter ut bland El Salvadors indianer, men kväses 
inom några månader.  
 Indigopriserna går ner och odlingen är inte längre lönsam. Den ersätts under 1800-talet av 
kaffeplantager. Men eftersom kaffet kräver ett kallare klimat tvingas nu indianerna bort från 
bergssluttningarna. Missnöjet pyr i generationer. 1932 utbyter ett nytt uppror i El Salvador. 
Även detta slås ner. De som deltagit dödas och massakreras.  
 

USA:s bakgård 
USA:s intressen i Centralamerika har under lång tid varit starka. CIA har framgångsrikt 
tillämpat strategin ”härska genom att söndra”. Konfessionsstridigheter har uppmuntrats, 
kommunister jagats och kuppmakare understötts. 
 I dag görs stora satsningar på infrastrukturen, satsningar som dock knappast kommer 
folket till del. Motorvägar byggs (på av urbefolkningen stulen mark) för att underlätta 
transporter mellan Nord- och Sydamerika, liksom mellan Stilla Havet och Atlanten, inte för 
att underlätta för folket i de enskilda länderna.  
 Frihandelsavtalet, TLC, borde visserligen ligga i linje med Sveriges och EU:s önskan om 
frihandel. Problemet är dock att man inte byggt upp några sociala fonder att stötta de fattiga 
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med under omstruktureringsarbetet. Frihandeln kommer att ske helt på den starkes (USA) 
villkor. Genom enorma jordbrukssubventioner snedvrids fullständigt möjligheten till fri 
konkurrens på lika villkor. Förhandlingarna som ledde fram till avtalet sköttes extremt illa av 
det centralamerikanska civila samhället. Protesterna kom igång först när avtalet redan var 
undertecknat.  
 

Om genmodifierade grödor 
Först efter 20 år kommer frihandelsavtalet att genomföras fullt ut. Men kryphålen är många. 
Guatemalas majsproduktion är skyddad i 15 år. Men inget hindrar USA från att exportera till 
Guatemala via Costa Rica. Den billiga USA-majsen borde kunna vara fördelaktig för folket. 
Men denna majs går inte att använda som utsäde. Den inhemska majsen konkurreras ut och 
bönderna tvingas varje år köpa nytt dyrt utsäde från USA. På sikt kommer sannolikt all 
grönsaks- och fruktodling att gå samma väg. Den egna ersätts av genmodifierad från USA. 
Beroendet kommer att accelerera. Samma fenomen går att se runt om på jorden.  
 I stället för majsodlingar uppstår bl.a. en monokultur med (afrikansk) oljepalms-
produktion. 
 

Övertro på det privata 
I Centralamerika finns en total övertro på det privata initiativets kraft. Såväl El Salvador som 
Guatemala ”styrs” av en handfull familjer som äger stora delar av landet och som agerar som 
någon slags gamla patroner men på nationell bas. (Det får oss samtidigt att reflektera över hur 
ägandestrukturen ser ut i vårt eget land.)  
 I Guatemala ägs 66 % av den produktiva jorden av 2 % av jordägarna. En stor del av 
befolkningen saknar skolor, läkare, polis, lever i avsaknad av en egentlig ”stat”. Tillräckligt 
starka lagar för att driva in skatt saknas. 
 Genom en ny typ av anställningar (jämför textilindustrin i Sverige för ett par generationer 
sedan) kringgås arbetarskyddet. De anställda syr kläder i hemmet, står själva för alla 
omkostnader och är i avsaknad av alla fackliga/sociala rättigheter som skulle ha gällt på en 
gemensam arbetsplats. Denna typ av ”industrier” sopar undan alla rättigheter, i synnerhet för 
kvinnorna. 
 Regeringen skapar nya lagar som förenklar för företagen med följden bl.a. att 
vattentillgångar privatiseras och att naturresurser hyrs ut till multiföretag på 50-årskontrakt. 
Guatemala har befästs som ett av världens mest orättvisa länder. 
 

Mordet på universitetet 
Den 29 januari 2005 skedde ett inbrott på det lutherska universitetet (ULS) i San Salvador. 
Universitetet vänder sig till de allra fattigaste. Studenterna representerar skilda politiska 
uppfattningar även om vänsterpreferenser är i majoritet. Universitetet är kritiskt till 
regeringens politik och är knutet till en regimkritisk kyrka (den lutherska). Vid entrén möter 
en stor bild av reformatorn. 
 Universitetet bestals på allt av värde och vaktmästaren mördades. Kroppen lämnades på 
ett avskräckande sätt. Mordet hade likheter med dem som utförts av dödsskvadroner i landet. 
Universitetsledningen är övertygat om att personer på regeringsnivå är inblandade. Samma 
vecka som detta skedde mördades även regimkritiska personer i några av landets byar. Någon 
skyldig har inte gripits för mordet. 
 Amnesty har ”adopterat” mordet som ett av sina fall. 
 Ett djupt problem i El Salvador är att man inte gjort upp med sitt förflutna. Fortfarande går 
många från inbördeskrigets terror fria. Fortfarande finns, berättar man, folk med ett mörkt 
förflutet kvar i regeringskretsarna.  
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Att göra upp med det förflutna 
”Problemet här i El Salvador är att man inte gjort upp med sitt förflutna.” Samma uppfattning 
uttalas av många av dem vi möter. Ett hjärtslitande starkt vittnesbörd får vi under besöket hos 
CPDH – Madeleine Lagadec Recuperacíon de la Memoria Histórica. Institutet arbetar med att 
söka sanningen om de övergrepp som skedde under inbördeskriget, då 75 000 civila 
mördades. Samtidigt söker man stödja dem som mist sina anhöriga i deras smärta. Fortfarande 
återfinns döda i bergen. Fortfarande pågår försök att identifiera offren. Fortfarande härjar 
dödsskvadroner och förekommer tortyr. Dödsskvadronerna var fristående från armén och kom 
därför aldrig att beröras av fredsavtalet, de kom aldrig att avväpnas. Man menar att de 
ansvariga fortfarande finns i regeringskretsar och inom militären. Liksom under kriget mördas 
främst barn, kvinnor och gamla. 
 För att nå försoning krävs såväl sanning och rättvisa som materiell och moralisk 
återuppbyggnad. Löften om ersättning till de drabbade har aldrig infriats. Det enda man givit 
är ett monument över offren. 
 Organisationen arbetar under återkommande hot. Kontoret har rånats nästan varje år. De 
administrativa kostnaderna blir höga till följd av förluster, skadegörelse och skyddsbehov.  
Men man vet att det finns ett pris att betala för sanningskampen.  
 

Bara tre år 
Vart vi än kommer påminns vi om honom. Hans bild finns överallt, på graffiti likaväl som på 
tavlor och affischer. Som en David mot Goliat utmålas han på en av de många 
muralmålningarna. Minnet av Oscar Romeros död firades bara någon vecka innan vi kom till 
landet. Ingen annan har skapat ett sådant avtryck i landet. När han valdes till ärkebiskop 
bedömdes han som ofarlig för regimen, kanske som en snäll och from gammal man. Men 
mycket snart framstod han som en av regimens skarpaste kritiker. Allt skarpare formulerar 
han sig i sin svidande kritik. Hans insats var dock inte att han uppmanade folket till revolt. 
Snarare försökte han som kyrkans ledare att förhindra blodsutgjutelse. Men för sin egen del 
visste han om att det fanns ett pris att betala. Han förutser sin egen död men hävdar samtidigt 
att kampen för sanning och rätt kommer att leva vidare genom folket. Endast tre år hinner han 
verka innan hans utsaga besannas. Under mässan i sjukhuskyrkan, när han lyfter kalken från 
altaret för att proklamera Kristi seger över ondskan, skjuts han. På bilderna ser vi kalken ligga 
vält på altaret medan han själv fallet baklänges bakom altaret med blodet rinnande från 
huvudet.  
 Vi undrar hur han kom att betyda så mycket efter bara tre år (1977-1980). Vi undrar, tills 
vi inser att han bara var en av dem som följde i Mästarens fotspår. 
 

En annan värld är möjlig 
Otro mundo es possible. Orden är Oscar Romeros. Han trodde på en annan värld för det 
salvadoranska folket. Ännu är vägen att gå så lång. Några uppgifter från Lutherska 
världsförbundet tjänar som exempel. Landet har en usel ranking vad gäller utvecklingsnivå:  

- Landet har ett instabilt ekosystem med hög sårbarhet för katastrofer.  
- Det tillhör en grupp korrupta stater representerande en liten grupps intressen.  
- Det har ett svagt civilsamhälle med nedbrytande strukturer och hög våldsnivå.  
- ”Megaprojekt” förstör livsuppehället för människor.  
- Den snabba omdaningen av den ekonomiska strukturen tar inte hänsyn till de svagas 

utsatthet.  
- USA:s intressen i landet präglas av mycket hög nationell egoism. 

Ändå möter vi hoppet hos så många enskilda som valt att kämpa för det goda i stället för att 
resignera och förfalla. Hopp finns, säger någon, där kärlek och generositet besegrar 
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bitterheten. Hopp möter vi också vid besöket på den svenska ambassaden i Guatemala City: 
”Att behålla optimismen är en professionell plikt.” De positiva förändringarna i 
Centralamerika går mycket långsamt men sett på 25 års sikt har det blivit bättre.  
 

Ökenvandringen och längtan tillbaka 
Det kan tyckas som självklart att fria och demokratiska val i länder där en majoritet av folket 
förtrycks eller lider skulle resultera i att regimerna byts ut. Så enkelt fungerar dock inte 
sammanhangen. Under perioder av svält och otrygghet gör folket ibland som israelerna en 
gång under de 40 ökenåren. Man längtar tillbaka. Även om det skulle innebära bestraffning 
och nytt lidande längtar man tillbaka. Under tider av kaos söker människan efter något att 
gripa tag i, oavsett vad det är.  
 En effekt av denna strävan är att fundamentalistiska sekter rekryterar många nya 
medlemmar. Dessa protestantiska grupper, ofta med ursprung i USA, har som norm förmedlat 
tilltron till kapitalism och sparande, misstron mot fackföreningar och organiserande av folket. 
Väldigt lite av rättvisa, fred, respekt för mångfald har funnits med i budskapet. Sällan har 
betonats att maktens syfte är att tjäna.  
 

Basgrupper 
Några vågar kämpa för en ändring. Basgrupperna har under många år fört en tynande tillvaro 
men börjar nu åter växa i styrka. (Dessa grupper har alltid uppfattats som ett hot av regimen.) 
I gruppen söker man dela det lilla man har och stödjer varandra att behålla hoppet om en 
annorlunda framtid. Basgrupperna kan rymma deltagare från skilda kyrkor och konfessioner. 
Ärkebiskop Romero och andra martyrer är förebilder i kampen och blir det ljus som lyser 
vägen. Mot alla odds lyckas de behålla tro och glädje och hopp att verkligheten kommer att 
förändras.  
 

Kommer hjälpen fram? 
Ofta hörs frågan hemma i Sverige: Kommer hjälpen fram? Efter vår resa svarar vi frimodigt 
ja. De människor som lokalt arbetar för en förändring utsätts ofta för hot, våld och sabotage. 
Utan understöd utifrån skulle knappast kampen gå att fortsätta. Hjälp behövs på skilda sätt: 
Genom pengar till lokal- eller lönekostnader, till el- och vattenleveranser. Genom förböner 
där vi låter oss bli deras medsystrar och -bröder. Genom att höja våra röster och berätta om 
vad som verkligen sker i en annan del av världen. Genom att förändra delar av våra 
livsmönster.  
 Allt detta är gott och nödvändigt. Men till allt de ber om vill vi inte ge. Många evangeliska 
församlingar efterfrågar t.ex. en ny musikanläggning för att bättre kunna hävda sig i 
förhållande till grannkyrkan eller till TV-utbudet från ”elektroniska kyrkor”. Det känns inte 
lika angeläget… 
 

Skönheten finns på insidan 
Utanför husen står beväpnade vakter. På toppen av de kringgärdande murarna ligger taggtråd 
och glasskärvor. Utanpå fönstren sitter galler. Men innanför öppnar sig skönheten, oasen. Vi 
tar det som en bild också för det mänskliga livet. Innanför de ibland oförsonliga och hårda 
fasaderna döljer sig ofta något som ännu rymmer skönhet. 
 
Hoppas att resan givit er behållning, att ni fått se och lära er så som ni önskade, säger han till 
avsked. Och när ni kommer hem, tänk på att vi har det lite sämre. Men vi har mycket hopp 
och glädje. 
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Bilaga 2. Medverkan av biståndsministern, november 2004 

Bistånd spelar roll 
Text: Mats Lagergren 

Stiftet och staten är 
över ens om 
enprocentmålet men 
vad händer med resten. 
Det globala 
perspektivet ska finnas 
med i alla beslut. 
 
- Sverige är först med att 
formulera en 
sammanhållen politik för 
global utveckling. Den ska 
utgå från mänskliga 
rättigheter och ha de 
fattigas perspektiv. 
Biståndsminister Carin 
Jämtin gästar ett 
internationellt seminarium 
i Uppsala stift och hon 
berättar om regeringens 
förändrade synsätt. Hon är 
glad att regeringen är på 

 
Samtal om solidaritet. Biståndsminister Karin Jämtin tror på kyrkan i ett globalt 
nätverksbygge. 

väg att nå tillbaka till enprocentmålet men hon vill hellre betona ett nytt helhetsgrepp i politiken 
där alla departement är skyldiga att ha ett globalt perspektiv i sitt arbete. 
 
Till hundra procent 
Samma tanke lyfter biskop Ragnar Persenius upp i sin inledning. 
- Enprocentmålet i all ära, men vad gör vi med de övriga 99 procenten.  
- De fattiga finns där jag bor och ut över hela världen, fortsätter Ragnar Persenius och betonar att 
solidariteten ska finnas såväl i förkunnelse och förbön som när vi strukturerar den lokala 
verksamheten. 
 
Kyrkan kan påverka 
Carin Jämtin betonar samspelet mellan regering och de organisationer som arbetar med bistånd. 
- Vi verkar inom olika sektorer, har olika roller och tillsammans kan vi på ett effektivare sätt bygga 
globala nätverk. 
Carin Jämtin tar ett exempel från Tanzania där homosexualitet har kriminaliserats. Som minister är 
hon tvungen att acceptera den folkvalda regeringen och deras beslut medan kyrkan kan påverka 
genom sina kontakter. Det samma gäller i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Hälsovård och utbildning 
- Vi behöver tillsammans lobba för bistånd, fortsätter hon och berättar hur hon alltför ofta får 
försvara misstag och det som inte fungerar inom biståndet. Där är det viktigt att vi alla hjälps åt för 
att ge en mer nyanserad bild. 
- Ibland sägs det at bistånd inte gör någon skillnad, säger Carin Jämtin och berättar om en resa till 
Mali och hur hon upprörts över en barnadödlighet på 20 procent. Sedan fick hon veta att den 
siffran hade halverats under de senaste trettio åren. 
- Siffrorna är fortfarande hemska men det har skett en stor förbättring och jag är övertygad om att 
biståndet spelat en viktig roll genom insatser inom barnhälsovård och utbildning för kvinnor, 
avslutar Carin Jämtin. 
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Bilaga 3. Inbjudan till projektet, våren 2003 
 

Inbjudan till ett samverkansprojekt 
kring internationell solidaritet  

och budgetprioriteringar  
2003-2006  

  
Internationella 

 kommittén 
  

Ni inbjuds härmed att bli föregångare och förebilder i ett gemensamt projekt mellan Uppsala 

stift och dess pastorat/församlingar.  

  
Genom ett medvetet arbete under några år, kommer stiftet och dess pastorat/församlingar att 
bli förebilder både för Svenska kyrkan i stort, och för samhället/staten. Under många år har 
svenska staten kämpat med att leva upp till enprocentsmålet för internationellt bistånd. Detta 
har visat sig svårt, inte minst under perioder av nedskärningar.  
  Internationella kommittén i Uppsala stift vill därför utmana stiftets alla församlingar att 
under de närmaste åren leva upp till biståndsmålet: Minst 1 procent av 
Pastoratets/församlingens medlemsavgifter (begravningsavgiften undantagen) används till 
internationellt bistånd. Några av stiftets församlingar avsätter redan denna summa i budgeten. 
Nu gäller utmaningen alla. Det handlar inte om i fall församlingen har god eller svag 
ekonomi, om budgeten omsluter många eller få miljoner kr. 
 Ert pastorat/församling har möjligheten att vara bland de första som omsätter utmaningen. 
Genom att i budgeten för år 2004 avsätta minst 1 % av medlemsavgifterna bereds ni möjlighet 
att delta i ett flerårigt utvecklingsprojekt, tillsammans med Uppsala stift och dess 
församlingar. Genom att delta i projektet kommer ni att bli viktiga förebilder för andra. Ni 
kommer antagligen att väcka stort intresse, också i sammanhang utanför kyrkan. 
 Ni kommer att kunna reflektera kring församlingens uppdrag i ett internationellt 
perspektiv.  
 I projektet ingår också en studieresa till Latinamerika, för att möta en kyrka som arbetar ur 
ett befrielseteologiskt perspektiv. Era erfarenheter kommer att användas som hjälp i ett arbete 
som berör hela Svenska kyrkan. 
 
Uppsala stifts mål är:  

Minst 80 % av stiftets församlingar avsätter minst 1 % av medlemsavgifterna till 

internationellt bistånd i sin budget. 

  
Vilka församlingar kan delta? 
Inbjudan vänder sig till alla pastorat/församlingar. 
 I deltagande pastorat/församlingar förutsätts aktivt deltagande och engagemang av tre 
nyckelpersoner: kyrkonämndens ordförande, kyrkoherden och en tredje engagerad och 
strategisk person (t.ex. något av ombuden för Svenska Kyrkans Mission (SKM), 
Lutherhjälpen (LH), Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT), någon från den internationella 
gruppen i pastoratet eller någon anställd). 
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 Bland de pastorat/församlingar som anmäler sitt intresse, kommer stiftets internationella 
kommitté att utse 5 – 7 stycken, som efter bekräftande kontakt utgör projektförsamlingar. De 
kommer att utses på sådant sätt att de i så hög grad som möjligt ger en god bild av stiftets 
församlingar, och kommer att utgöra en samlad bas av erfarenhet för stiftets övriga 
församlingar. 
 Under projekttiden kommer öppna seminarier att erbjudas även dem som inte ryms i 
projektet. 
  
Vad räknas som internationellt bistånd? 
Pastoratet väljer själv mottagare utanför Sverige för de medel man reserverar. Förmedling av 
pengar kan ske genom SKM, LH eller SKUT. Det kan ges för att bygga upp Zimbabwefonden 
(initierad av Uppsala stift) eller genom direkt stöd till kontakter som församlingen har genom 
vänförsamlingar eller på annat sätt.  
  
Handlar projektet bara om att avstå pengar? 
Nej. För att delta i projektet är det nödvändigt att i budgeten för 2004 reservera minst 1 % till 
internationellt stöd, och under projektets gång prövas möjligheten av varje församling att höja 
procentsatsen. Men seminarier och kontakter kommer också att ägnas åt frågan om hur vi 
förvaltar vårt kapital. Frågor om alternativ till dagens börs- eller bankplaceringar kommer att 
bearbetas. Med utgångspunkt i en studieresa kommer ett befrielseteologiskt perspektiv att 
studeras.   
  
Vad krävs av pastorat/församlingar som deltar? 
För åren 2004 – 2006 avsätts minst 1 % av församlingens medlemsavgifter till internationellt 
stöd i någon form. 
 Därtill kommer arbetstiden för de tre personer från pastoratet/församlingen som deltar i 
projektet, samt kostnaden för resor till och från seminarierna. (Alla seminarier inklusive kost 
och logi bekostas av Uppsala stift.) 
 Under år 2005 genomförs en studieresa. Kostnaden för resan delas lika mellan stift och 
deltagande pastorat/församling. 
  
Behöver kyrkonämndsordförande och kyrkoherde deltaga under hela projektet? 
Inte nödvändigtvis. Ordföranden kan delegera uppdraget till annan intresserad förtroendevald 
med förmåga att driva frågorna. Likaså kan kyrkoherden välja att låta sig representeras av 
annan person med nära koppling till pastoratets/ församlingens ledning.  
 
Anmälan  
Intresseanmälan undertecknad av kyrkonämndens/kyrkorådets ordförande ska senast den 15 
september 2003 skickas till  
 Uppsala stift, Internationella kommittén, Box 1314, 75143 Uppsala 
  
Överenskommelse om deltagande kommer att göras med 5-7 av intresserade pastorat/ 
församlingar senast den 1 oktober. I samband med intresseanmälan ska besked ges om att 
pastoratet/församlingen i sitt budgetarbete planerar att avsätta minst 1 % till internationellt 
stöd. 
  
Projektstart 
Projektet kommer att inledas med ett gemensamt seminarium den 4 – 5 november 2003. 
  
Upplysningar 
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Närmare information ges genom 
 Internationella kommittén i Uppsala stift 
 Sekreterare: Bertil Murray 
 Ordförande: Yvonne Nilsson 
 
Intresseanmälan till projektdeltagande  
(Uppsala stift tillhanda senast den 15 september 2003) 
  
Vi anmäler intresse av att ingå som pastorat/församling i det internationella projektet i 
Uppsala stift. I vårt budgetarbete reserverar vi minst 1 % av medlemsavgifterna 
(begravningsavgiften undantagen) till internationellt stöd i någon form. Vi vill under 
projektperioden reflektera kring kyrkans förvaltning av sina medel, och också pröva 
möjligheten att efter hand öka den andel som ges till internationellt arbete. Vi emotser efter 
ansökningstidens utgång en snabb kontakt för slutgiltigt ställningstagande senast den 1 
oktober. 
  
För ……………………………………………… pastorat/församling 
2003- 
  
ordf. i kyrkonämnden/kyrkorådet  kyrkoherde 
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Bilaga 4. Löpsedlar om Uppsala stift 2016 
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