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Informationskampanjer i internationella arbetet

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas motion 2017:53, 2017:54, 2017:55 och 2017:56, som
handlar om att i särskilda kampanjer informera stift och församlingar om möjligheten
att inför budgetåret 2019 engagera sig i olika internationella projekt. Enligt utskottets
mening görs nödvändiga avvägningar och prioriteringar i det internationella rådet.
Utskottet föreslår att motionerna avslås.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
1.
2.
3.
4.

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:53.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:54.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:55.
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:56.

Motionernas förslag
Motion 2017:53 av Karin Forsell, Informationskampanj om Abrigos
Arbete
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en kampanj för att
informera landets alla stift och församlingar om Abrigos arbete och möjligheten att
engagera sig i denna verksamhet inför budgetåret 2019.
Motion 2017:54 av Karin Forsell, Informationskampanj om
The Lighthouse Boys Home
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en kampanj för att
informera landets alla stift och församlingar om The Lighthouse Boys Home och
möjligheten att engagera sig i denna verksamhet inför budgetåret 2019.
Motion 2017:55 av Karin Forsell, Informationskampanj om
mentormammor
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en kampanj för att
informera landets alla stift och församlingar om mentormammor och möjligheten att
engagera sig i denna verksamhet inför budgetåret 2019.
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Motion 2017:56 av Karin Forsell, Informationskampanj om
mentorpappor
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en kampanj för att
informera landets alla stift och församlingar om mentorpappor och möjligheten att
engagera sig i denna verksamhet inför budgetåret 2019.

Bakgrund
Svenska kyrkans internationella arbete styrs av femåriga strategier som fastställs av
internationella rådet och beslutas av kyrkostyrelsen, där en uppdaterad strategi beslöts
i maj 2017 för perioden 2018–2022. Samtliga strategier bygger på erfarenheter,
prioriteringar och konsultationer under föregående programperiod och följs upp enligt
internationella rådets instruktion. De strategiska planerna arbetas fram i konsultation
med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, ACT-alliansen samt med
kyrkor och samarbetsorganisationer där Svenska kyrkan är verksam. Det betyder
samtidigt att de insatser Svenska kyrkans internationella arbete stöder initieras och
implementeras utifrån behov och analyser i de länder och bland de partner där Svenska
kyrkan har ett samarbete.
Regler för insamlingar i de båda internationella verksamheterna Svenska kyrkans
internationella arbete och Svenska kyrkan i Utlandet är fastställda av kyrkostyrelsen i
Insamlingspolicy för Svenska kyrkan (Dnr Ks 2011:308). Trossamfundet Svenska
kyrkan äger de 90-konton som är kopplade till dessa verksamheter och detta är en
tydlig garanti för att givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation. Svenska
kyrkan är även medlem i branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, där medlemmarna förbundit sig att följa och rapportera enligt framtagen kvalitetskod och effektrapport.
Abrigo
Abrigos arbete är drottning Silvias mödrahem i en förort utanför Rio, Brasilien. Det
grundades 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro, med stöd från Svenska
kyrkan. Abrigo lyder under en stiftelse godkänd och registrerad efter brasiliansk
lagstiftning. Enligt stadgarna är den svenska ambassadören i Brasilien ordförande i
stiftelsen. H.M. Drottningen är stiftelsens hedersordförande. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia, som står under
tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svensk insamlingskontroll. Organisationen har en egen hemsida i Sverige och eget 90-konto, men den är inte ansluten till
FRII.
The Lighthouse Boys Home
The Lighthouse Boys Home har inte något 90-konto i Sverige eller kontakter med
Svenska kyrkans internationella arbetes samarbetspartner i Etiopien.
Mentormammor och mentorpappor
Svenska kyrkans internationella arbete stöttar redan idag insatser med mentormammor
ibland annat Sydafrika, Swaziland och Etiopien. Marknadsföring av insamlingsändamålet sker via insamlingskatalog, webbplats och projektkarta. Projektet har lyfts
i de två senaste julkampanjerna. De senaste tre åren har resor anordnats för samordnare i internationella grupper till Sydafrika, där bl.a. projektet besökts.
Svenska kyrkan har inte några insatser som enbart riktar sig till män och mentorpappor, och insatserna utgår från en helhetssyn på familjen vilket innebär att kvinnans
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möjligheter att förändra familjens situation är fokus. I de fall män är närvarande
främjas deras situation av det stöd som ges till kvinnor. Inom ramen för projektet med
modellen för mentormammor och i dialog med partner i Sydafrika, Swaziland och
Etiopien, pågår samtal om utveckling av specifika metoder hur män i större
utsträckning och specifikt kan involveras i arbetet med att förbättra kvinnors, barns
och hela familjens hälsa.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag:
1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:53.
2. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:54.
3. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:55.
4. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2017:56.
Utskottet menar att avvägningar och prioriteringar i Svenska kyrkans internationella
arbete bäst görs i internationella rådet. Inom den internationella verksamheten finns
ett stort antal insatser och projekt som ger möjlighet till engagemang i Svenska
kyrkans stift och församlingar.
Uppsala den 5 oktober 2017
På Ekumenikutskottets vägnar
Daniel Tisell, ordförande
Stig Lundberg, sekreterare
Beslutande: Daniel Tisell, ordförande, Mattias Kristenson, Agneta Brendt, Stefan
Hortlund, Lars G Linder, Göran Karlsson, Anki Erdmann, Lars Jakobsson, Anette
Nordgren, Fredrik Sidenvall, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Magnus
Hedin, Inga Alm och Agneta Granström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olle Burell, Lars Jonsson, Lars Jakobsson,
Roger Larsson, Dan Sarkar, Jimmy Dahllöf, Lars-Ivar Ericson, Julia Kronlid, Margit
Borgström, Moni Höglund, Magnus Gunnarsson och Anders Nihlgård.
Biskoparna Ragnar Persenius och Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.

Särskild mening
De projekt som Karin Forsell lyfter fram i motionerna 2017:53, 2017:54, 2017:55 och
2017:56 är alla vällovliga. Gällande The Lighthouse Boys Home behöver möjligheterna för samarbete med Svenska kyrkan undersökas och eventuellt upprättas innan
en informationskampanj i så fall startas. Gällande Abrigos arbete har redan Helsingborgs församling samlat in medel så under förutsättning att praktiska lösningar kan
finnas är detta en motion jag menar borde bifallas.
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Gällande motion 2017:55 och 2017:56 om mentormammor och mentorpappor
menar jag att motionen borde bifallas då detta bara handlar om att informera församlingar om möjligheten att insamla pengar till ett projekt som Svenska kyrkans
internationella arbete redan stöttar.
Julia Kronlid
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