Instruktion för Internationella kommittén i Uppsala stift
Dnr S 2021-0028
Fastställd av stiftsstyrelsen i Uppsala stift den 25 februari 2021
Till grund för Uppsala stifts arbete för internationella frågor ligger stiftsorganisationens vision och
värdegrund:
Vision
Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa
Värdegrund
Lyhördhet – Samspel – Framtidsansvar
Stiftets ansvar enligt kyrkoordningen
• Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i
stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. (KO 6 kap 4 §)
• Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling.
(KO 7 kap 7 §)
• Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva
diakoni och mission. Genom de kontaktnät som bär upp den världsvida kyrkan har varje
församling relationer till andra församlingar både i vårt land och i andra länder. Stiftet är
församlingarnas resurs i arbetet med Svenska kyrkan i utlandet samt med internationell
diakoni och mission.
Utifrån dessa förutsättningar gäller följande instruktion för kommitténs arbete:
Roll och uppgifter, internationella kommittén
Internationella kommittén är ett av stiftsstyrelsen tillsatt organ med uppgift
• att planera för internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, t.ex. genom seminarier,
studiebesök, ombudsutbildningar och internationellt utbyte för ungdomar
• främja församlingarnas internationella utvecklingsarbete genom att stimulera till kunskapsoch erfarenhetsutbyte
• samverka med Zimbabwefonden
• utgöra remissorgan och bereda i övrigt förekommande ärenden av internationell karaktär för
stiftsstyrelsen.
I samverkan med Svenska kyrkan på nationell nivå skall kommittén
• främja och samordna utbildningar och inspirationsdagar för ombud, Svenska kyrkans unga
och andra internationellt engagerade samt rådens årsmöten
• främja ungdomars utbyte med kyrkor utanför Sverige, t.ex. genom ACT:s utbytesprogram Ung i
den världsvida kyrkan,
• som en del av förberedelse för tjänst erbjuda stiftspraktik för utsänd personal samt, efter
avslutad tjänstgöring, en återkoppling där erfarenheterna fångas upp,
• följa och bidra till kontakterna med de kyrkor som stiftet samarbetar med, t.ex. den
Evangeliska lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ) och den Evangeliska Augsburgska kyrkan i

•
•
•
•

Polen samt Llandaffs stift i Wales,
främja vänförsamlingsutbyte,
främja det nationella insamlingsarbetet till Svenska kyrkans internationella arbete, till Svenska
kyrkan i utlandet samt ev övriga internationella satsningar inom ramen för fastställda
kollektdagar och insamlingsperioder,
informera församlingar om möjlighet att i budget avsätta medel för dessa ändamål och
aktualisera frågor om etisk och solidarisk placering av kapital.

Sammansättning
• Kommittén väljs för en mandattid på fyra år som sammanfaller med stiftsstyrelsens
mandatperiod.
• Kommittén består av åtta ledamöter varav en utses av Svenska Kyrkans Unga, Uppsala stift,
en av Rådet för Svenska kyrkan i utlandet, Uppsala stift samt en av Act Svenska kyrkan i
Uppsala stift. Dessa val bekräftas av stiftsstyrelsen.
• Stiftsstyrelsen utser övriga ledamöter och däribland ordförande och vice ordförande.
• En av stiftets anställda är sekreterare i kommittén.
• Minnesanteckningar sänds till stiftsstyrelsen och till Svenska kyrkan på nationell nivå.

