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Koptiska kyrkan i Egypten tar ställning för kvinnors rättigheter, och stora kristna nätverk vädjar om stopp för våldet mot
demonstranter i Colombia. Nedslående nyheter om medicinsk hjälp som inte släpps in till Gaza, men uppmuntrande utveckling
för frågan om social trygghet, både i Tanzania och på den internationella arenan. Dessutom positiv uppmärksamhet för Act
svenska kyrkans arbete för att utveckla metoder för lokalt ledda humanitära insatser. Det är lite av det vi berättar om i detta
sista nyhetsbrev för terminen.

Ha en skön sommar! 
 
Gunnel Axelsson Nycander, redaktör

DEMOKRATISKT UTRYMME

Sydamerikansk demokrati försvagas av religiös fundamentalism
 

Vilka kopplingar finns det mellan växande fundamentalistiska rörelser inom olika kyrkliga
samfund och det minskade demokratiska utrymmet i flera sydamerikanska länder? Denna
fråga studeras i rapporten Fundamentalisms, the crisis of democracy and the threat to
human rights in South America: trends and challenges for action. Rapporten, som
finansierats av Act Svenska kyrkan och Christian Aid, presenterades vid ett webinarium
inom ramen för Kunskapsforum för religion och utveckling den 3 juni.

Läs rapporten här: https://www.svenskakyrkan.se/filer/578537/FundamentalismsIN.pdf

Se webbinariet i efterhand eller läs ett referat här:
https://www.smc.global/aktuellt/fundamentalism-i-latinamerika-vad-kan-kyrkan-gora/?

utm_source=Twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=artikel%20om%20fundamentalism%20i%20LA

Läs en artikel i Tidningen Dagen om rapporten: https://www.dagen.se/ledare/2021/06/03/acts-rapport-om-evangelikaler-i-
latinamerika-tendentios/ och en replik från Act Svenska kyrkan https://www.dagen.se/debatt/2021/06/16/sydamerikansk-
demokrati-forsvagas-av-religios-fundamentalism/

För mer information: Eva Ekelund

 
 

Colombia: kristna aktörer vädjar om stopp för våldet mot
demonstranter
 

Stoppa den våldsspiral som drabbar civilbefolkningen mycket hårt. Det vädjar en unikt bred samling av internationella kristna
organisationer och nätverken om i ett brev till Colombias president Iván Duque Márquez. De åtta internationella
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organisationerna uppmanar Colombias president att stoppa repressionen och lyssna på folkrörelsernas krav efter den
senaste tidens rapporter om protester och dödligt polisvåld.

Läs mer här: https://blogg.svenskakyrkan.se/opinion/stoppa-valdet-i-colombia/

För mer information: Eva Ekelund
 

JÄMSTÄLLDHET

Koptiska kyrkan tar ställning för
kvinnors rättigheter
- Kvinnlig könsstympning är en främmande sedvänja som har
invaderat vårt samhälle – det har absolut inget stöd i vår kyrkas
historia. Det är ett brott som ska bestraffas.

Det säger Påve Tawadros II, ledare för den koptiska kyrkan i
Etiopien. Uttalandet görs med anledning av att den koptiska
kyrkan antagit deklarationer mot kvinnlig könsstympning, mot alla
former av våld mot kvinnor, och för rätten till familjeplanering.
Act Svenska kyrkan har under lång tid stöttat koptiska kyrkans
arbete mot kvinnlig könsstympning.

Läs mer här: https://egypt.un.org/en/125073-pope-tawadros-ii-
signs-three-declarations-support-family-planning-and-combat-
fgm-and

För mer information: Johanna Wassholm

Webinarium: Religiösa aktörer – Hot eller möjlighet för jämställdhet?
 

Den 28 juni kl 14.30 lanseras en rapport om hur religiösa aktörer har påverkat arbetet för jämställdhet sedan
Pekingkonferensen 1995 och framåt. Lanseringen arrangeras av Act Svenska kyrkan i samarbete med bl a PaRD, the
International Partnership on Religion and Development. Lanseringen sker inför sommarens stora jämställdhetskonferens
Generation Equality Forum.

Välkomna!
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Anmälan: https://www.eventbrite.com/e/religious-actors-ally-or-threat-for-achieving-gender-equality-tickets-159265388063

MÄNSKLIG SÄKERHET

Stoppa vapenexporten till krigande parter i Jemen!
 

Stoppa omedelbart all vapenexport, inklusive följdleveranser, till de stridande parterna i Jemen. Det menar Act Svenska
kyrkan tillsammans med sex andra organisationer i en debattartikel i Aftonbladet.
För tio år sedan beslutade en enig riksdag 2011 om skärpta regler för den svenska vapenexporten. Idag är Förenade
Arabemiraten, en av de stridande parterna i Jemenkriget, den största köparen av svensk krigsmateriel.

Läs artikeln här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zgaR6w/svenska-vapen-far-inte-hamna-i-krigets-jemen

För mer information: Mikael Lindgren

UTVECKLINGSPOLITIK

Möte med Finansministern om globala effekterna av pandemin
 

Den ekonomiska och sociala kris som pandemin har utlöst förvärrar skuldkrisen i många låg- och medelinkomstländer och
budgetåtstramningar hotar att fördjupa den socioekonomiska krisen. Det diskuterades vid ett möte med finansminister
Magdalena Andersson som i tre år framåt är ordförande för Internationella valutafondens (IMF) högsta rådgivande organ.
Vid mötet deltog representanter för Act Svenska kyrkan och Diakonia samt tre internationella expertorganisationer och
samarbetspartner till Act Svenska kyrkan.
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För mer information: Gunnel Axelsson Nycander

Sveriges genomförande av Agenda 2030 granskas
 

- Vid granskningen i New York bidrar vår rapport till att fördjupa bilden av Sveriges politik. Genom att lyfta fram både brister
och det vi är stolta över kan vi också inspirera och stärka civilsamhällets arbete i andra länder.

Det säger Eva Eklund, policychef vid Act Svenska kyrkan, med anledning av att Act Svenska kyrkan och en lång rad andra
medlemmar i CONCORD Sverige publicerat en granskning av hur Sveriges politik för hållbar utveckling globalt genomförs. Den
så kallade Spotlight-rapporten kommer att komplettera regeringens egen rapportering som ska presenteras på ett FN-möte
senare i sommar.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/granskning-av-sveriges-genomforande-av-agenda-2030

Läs regeringens rapport här: https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-genomforande-av-agenda-
2030-for-hallbar-utveckling/

Minskad rapportering om biståndet under pandemin
 

- Rapporten visar tydligt hur medielogiken fungerar. När biståndet fungerar som det ska och hjälper människor i svåra
situationer får det sällan uppmärksamhet. Negativa nyheter om biståndet är däremot ofta specifik och konkret och får därför
stor spridning.
Det säger Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare vid Act Svenska kyrkan, med anledning av en rapport som Act
Svenska kyrkan och fem andra organisationer tagit fram. Rapporten visar hur svenska medier rapporterat om bistånd året
innan covid-19 och under själva pandemiåret.

Läs rapporten här: https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/minskad-rapportering-om-bistandet-under-pandemin

Läs artikel i Omvärlden: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2021/moderaternas-forslag-om-nedskarningar-
storst-i-svenska-mediers-bistandsbevakning/

HUMANITÄRT BISTÅND

mailto:Gunnel.AxelssonNycander@svenskakyrkan.se
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=488181&userid=0&linkid=36137387&readid=76F0D23AD7EC&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=488181&userid=0&linkid=36137388&readid=76F0D23AD7EC&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=488181&userid=0&linkid=36137389&readid=76F0D23AD7EC&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=488181&userid=0&linkid=36137390&readid=76F0D23AD7EC&test=&umailid=0


Lokalt ledda insatser uppmärksammas
 

Lokalisering är ett viktigt mål inom det humanitära biståndet idag. Det handlar om att både makt och resurser ska flyttas från
internationella humanitära aktörer till lokala aktörer. Många givare har antagit högt satta mål, men i praktiken har det inte hänt
mycket.

Act Svenska kyrkan deltar sedan många år i ett framgångsrikt forsknings- och metodutvecklingsarbete om hur lokala
aktörers arbete kan stärkas, Local to Global Protection (L2GP). Arbetet uppmärksammades nyligen i den ledande tidskriften
Humanitarian Exchange Magazine. Dels lyftes en granskning av hur lokaliseringsåtagandet efterlevs, dels visades Act
Svenska kyrkans arbete genom lokala aktörer i Haiti.

Läs Humanitarian Exchange Magazine här: https://odihpn.org/magazine/localisation-and-local-humanitarian-action/

Läs mer om Local to Global här: https://www.local2global.info/

För mer information: Henrik Fröjmark

Lokalt ledda insatser mer effektiva
 

Den brittiska biståndstankesmedjan ODI har publicerat en stor genomgång av den metod för lokalt ledda humanitära insatser,
SCLR, som Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i ACT-alliansen driver. Slutsatsen är bland annat att lokalt ledda
insatser är mer effektiva samtidigt som de stärker samhällsstrukturer, och dessutom stärker kvinnors roll i humanitära
insatser.

Läs om SCLR-metoden här: https://odihpn.org/resources/survivor-and-community-led-crisis-response-practical-experience-
and-learning/

För mer information: Henrik Fröjmark
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Foto: AVH/LVF

Medicinsk personal släpps inte in i Gaza
 

Den senaste tidens attacker mot Gaza har fått förödande konsekvenser för civilbefolkningen och de medicinska behoven är
omfattande. Act Svenska kyrkans partner på plats, Augusta Viktoria-sjukhuset, är redo att skicka medicinsk personal till
Gaza, men nekas tillstånd för inresa av de israeliska myndigheterna.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/medicinsk-personal-slapps-inte-in-i-gaza

För mer information: Johanna Wassholm

KLIMATRÄTTVISA

Uppladdning inför klimattoppmötet i Glasgow
 

I början av juni hölls en förhandlingsrunda inför det stora klimattoppmötet i Glasgow senare i år. ACT-alliansen följer arbetet
och lyfter särskilt rättvisefrågor.

Läs om läget inför förhandlingarna här: https://actalliance.org/?post_type=act_news&p=16696

Läs om https://actalliance.org/act-news/advocacy-continues-at-unfccc-intersessional-meetings-after-a-worrying-first-
week-of-negotiations/

För mer information: Margareta Koltai

SOCIAL TRYGGHET

Hopp om satsningar på social trygghet i Tanzania
 

Många av Act Svenska kyrkans partner uppskattar att Tanzanias nya president Samia Suluhu Hassan vill ena landet och
inte gynna människor från vissa områden eller grupper. Ett exempel är hennes förslag om att införa allmän
sjukvårdsförsäkring och allmän pension från 70-års ålder.

Läs mer här: https://blogg.svenskakyrkan.se/act/2021/05/17/tanzanias-nya-president-sprider-hopp-om-social-trygghet/

För mer information: Susanna Henriksén

 

”Sociala register” en rättsosäker återvändsgränd
– satsa på folkbokföring i stället
 

- Det är inte rimligt att basera beslut om vem som ska få – och inte få – bidrag
på uppgifter som är ungefärliga och inaktuella så som i de här registren. I
Sverige vore det helt otänkbart att basera utbetalningar av sociala stöd på så
rättsosäkra grunder, och inga biståndspengar bör användas till detta.

Det säger Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan, med anledning av
att Act Svenska kyrkan och Development Pathways publicerar rapporten
Social registries: a short history of abject failure från. Rapporten handlar om
så kallade sociala register, något som allt fler länder använder som grund för
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utbetalningar av sociala stöd

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/sociala-register-en-
rattsosaker-atervandsgrand--satsa-pa-folkbokforing-istallet

För mer information: Gunnel Axelsson Nycander
 

ILO tar ett steg mot en Global fond för social trygghet
 

Vid den årliga konferensen för ILO antogs den 19 juni tydliga skrivningar om att stärka den internationella finansieringen av
uppbyggnaden av social trygghet. Bland annat gavs ILO mandat att delta i diskussioner om att ta fram ett konkret förslag till
finansieringsmekanism, så som en Global fond för social trygghet.

Läs mer här: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_806099.pdf

Frågor och svar om förslaget till en global fond: http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2021/05/qa-on-the-global-
fund-for-social-protection/

För mer information: Gunnel Axelsson Nycander
 

Kontakt
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Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska
områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på
organisationer som arbetar i våra programländer.

Policychef
Eva Ekelund
@Evacekelund

Asien 
Karin Bodin

Afrika
Susanna Henriksén
@SusannaHenrik10

Latinamerika
Karin Bodin

Mellanöstern
Johanna Wassholm
@Johannawass

 
 

Demokratiskt utrymme
Maria Bard
@BardMaria

Företag och mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvisa och jämställdhet
Joanna Lilja
@Jo_Lilja
Karin Hugsén
@kialia_021

Mänsklig säkerhet
Mikael Lindgren
@ML62816573

Klimaträttvisa
Margareta Koltai
@KoltaiMargareta

Humanitärt bistånd
Henrik Fröjmark
@HenrikFrojmark

Religions- och övertygelsefrihet
Annika Lindé
@UsluLinde

Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) 
Emilie Weiderud
@EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
@FrJPHeath

Utvecklingspolitik och social trygghet
Gunnel Axelsson Nycander
@GunnelANycander

Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Twitter

Facebook

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
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