Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 78 Strategi för kyrkans internationella arbete
KATARINA WEDIN:

Ordförande! Jag har inget eget yrkande, men med anledning av det här ärendet
skulle jag vilja göra ett medskick till er som kommer att vara med i de kommande
kyrkomötena och Internationella rådet, där jag har fått förmånen att vara med under
två mandatperioder. Man skriver ett citat i utskottets betänkande från den strategiska
planen, att barn har en särställning i kristen tro. Jag vill också citera från Bibeln:
”Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
Det jag skulle vilja ha som medskick är att inte glömma bort det man kallar den
tysta katastrofen. Det är inte jag som har sagt det här ordet utan det är Unicef. Vet ni
vad det är? Varje år dör 5,6 miljoner barn innan de har fyllt fem år, 15 000 barn per
dag. Tänk er vilka rubriker det skulle vara om det inträffade en sådan katastrof. Det
här pågår dag ut och dag in och det är någonting som vi skulle kunna göra någonting
åt. De flesta av de här barnen dör av sjukdomar som går att förebygga eller enkelt
behandla. Det är jätteviktigt att vi jobbar med det som man nu har bytt namn på till
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i den strategiska planen. Det behövs
också att barnen själva blir bekräftade. Många av de här barnen dör av enkla sjukdomar som diarréer, lunginflammation eller malaria, men de två första är inte saker
som man behöver avancerad sjukvård till utan det går med enkla medel att underlätta.
I d. och e. i bilaga 1 har vi en omvärldsbeskrivning. Där noterar jag att man inte
tar med det här. Titta på sidan 35 någon gång och fundera över vad vi gör med vår
statistik. Man säger att barnadödligheten har halverats de sista 27 åren. Ja, att man
ser vad vaccinationskampanjer har minskat poliofallen till att mindre än 99 procent
är borta. Det stämmer och vi kan göra någonting åt det. Så mitt medskick är: Låt inte
det här falla i glömska och blandas ihop med annat. Vi kan göra både och.
Jag vill tacka för alla de här åren jag har fått vara med och för alla goda möten
och önskar Guds välsignelse i allt gott arbetet Tack.
MAGNUS HEDIN:

Jag talar för utskottet och jag föreslår att kyrkomötet beslutar att bifalla utskottets
förslag, vilket alltså är avslag på motion 2017:30. Vårt internationella arbete styrs av
femåriga strategier, som fastställs av Internationella rådet och beslutas av kyrkostyrelsen. En ny strategi beslöts i maj detta år och gäller för perioden 2018 till 2022.
I den strategin, så som i all annan verksamhet som Svenska kyrkans internationella
arbete gör, tas alltid människors behov i beaktande utan att behöva definiera och
specificera en viss målgrupp. Ett centralt värde i strategin är att ”vi bärs av evangeliet om Jesus, som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation och värnar hennes liv till ande, själ och kropp.” Det är utskottets mening, att de
nämnda strategierna är i linje med motionärens förslag och ser därför inte något
behov av ytterligare förtydligande.
Bifall till utskottet. Tack.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 144.
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