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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att 
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur missionsinsatser, såväl redan beslutade 

som nya, kan utvecklas och implementeras i församlingar med hög invandring och 
utanförskapsområden, 

2. uppdra till kyrkostyrelsen att se över hur ekonomiska medel kan avsättas och riktas 
mot missionsinsatser i utanförskapsområden, i syfte att göra en samlad nationell 
insats i frågan. 

Motivering 
Utanförskapsområdena breder ut sig runtom i Sverige. Den sociala otryggheten som 
följer är något som drabbar samhället i stort, men främst vissa områden där det blir 
tämligen svårt för människor att utvecklas, och kanske rentav våga gå till kyrkan. I 
vissa fall är man till och med hotad och förföljd som kristen, eller konvertit, antingen 
på asylboendet, eller i samhället i stort. I andra fall, som ateist eller tillhörande en 
annan religion, vet man kanske inte om Svenska kyrkan och vår verksamhet för att 
kyrkan inte är framträdande eller synlig i lokalsamhället. Särskilt inte i utsatta områ-
den och särskilt inte i mission och evangelisation. 

Det är viktigt att Svenska kyrkan stärker sin faktiska närvaro och synlighet. Att vi 
aktivt tar plats och missionerar. Vi ger människor som kommit hit, och som befinner 
sig i en mindre god situation, en väg in i det svenska samhället och vår kristna gemen-
skap. Vi ger kristna från andra delar av världen en väg in till en kyrklig gemenskap 
och ateister och tillhörande andra religioner ett fönster till en kristen kyrka de kanske 
inte ens kommit i kontakt med, trots att de bor och lever i ett kristet land. 

Många församlingar har de senaste åren bedrivit olika former av verksamhet för 
att möta nyanlända invandrare, men i många fall handlar det om annat än mission och 
evangelisation. Det finns ett otvetydigt behov av insatser av just det senare slaget och 
att parallellt med det följa upp implementeringen av det introduktionsmaterial på 
invandrarspråk som kyrkomötet tidigare beslutat om i missionssyfte. Genom att sätta 
fokus på mission och evangelisation från nationell nivå till församlingsnivå och 
avsätta resurser för ändamålet, kan en samlad insats göras till gagn för såväl enskilda 
människor som Svenska kyrkans profil. 
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