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Ekumenisk julinsamling

Sammanfattning
Betänkandet behandlar motion 2018:66 i vilken kyrkostyrelsen föreslås få i uppdrag
att initiera en julinsamling i humanitärt syfte.
Utskottet föreslår avslag på motionen eftersom det redan finns en för Svenska
kyrkans internationella arbete, viktig julinsamling.
Till betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:66.

Motionens förslag
Motion 2018:66 av Julia Kronlid och Linnea Bjuhr, Ekumenisk
julinsamling
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till en ekumenisk
julinsamling i humanitärt syfte.

Bakgrund
Svenska kyrkans internationella arbete samverkar i partnerskap både lokalt och
globalt. Därmed stöds både lokala krafter inom civilsamhället och globala nätverk för
att åstadkomma positiv förändring. Svenska kyrkan är en del av den internationella
ekumeniska rörelsen. Det uttrycks bland annat genom medlemskap i Kyrkornas
världsråd och Lutherska världsförbundet. Svenska kyrkan är också medlem i ACTalliansen (Action by Churches Together), en av de största globala trosbaserade allianserna för humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och påverkansarbete.
Svenska kyrkan finansierar sin internationella verksamhet genom bland annat
insamlingar. Gåvor från privatpersoner, kollekter, anslag och insamlingsaktiviteter
står för närmare 40 procent av intäkterna och målsättningen är att öka dessa intäkter
för att kunna göra fler internationella insatser för medmänniskor i utsatta situationer.
Insamlingarna sker både till akuta katastrofsituationer och till långsiktiga insatser.
Alla insamlingar, och därmed de årligen återkommande insamlingskampanjerna,
tydliggör för såväl kyrkomedlemmar som för övriga invånare i landet att Svenska
kyrkan har ett stort globalt, uppdrag som är beroende av människors engagemang och
gåvor. Insamlingskampanjerna är viktiga för att stärka kännedomen om Svenska
kyrkans internationella arbete och skapa opinion, engagemang och delaktighet för de
frågor som Svenska kyrkan arbetar med i den internationella verksamheten.
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Julkampanjen är central i insamlingsarbetet och den har funnits i mer än 50 år.
Tidigare var Svenska kyrkans mission huvudman för insamlingen. Den är årligen återkommande och börjar på första söndagen i advent och avslutas under trettonhelgen.
Under många år har det samlats in pengar till bland annat humanitära insatser.
Intäkterna under de senaste årens julkampanjer står för uppåt 25 procent av de totala
insamlade gåvorna under året. De senaste åren har intäkterna från julkampanjen ökat
och därmed blivit den största årliga insamlingskampanjen för Svenska kyrkans
internationella arbete.
Behoven av stöd till bland annat humanitära insatser är stora och växande och
Svenska kyrkan har att leva upp till de löften om ekonomiskt stöd som lämnats till
partner runt om i världen.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:66.
Utskottet noterar motionens goda intentioner. Samtidigt konstaterar utskottet att det
redan finns en årligen återkommande julinsamling som är en för Svenska kyrkans
internationella arbete viktig insamling. För utskottet står det klart att insamlingens
resultat kanaliseras i ett arbete präglat av internationell, ekumenisk samverkan.
Utskottet menar vidare att den befintliga julinsamlingen är ett starkt varumärke att
vara rädd om och befarar att motionens föreslagna julinsamling skulle riskera att
konkurrera med den befintliga. Ekumenikutskottet föreslår därför kyrkomötet att
avslå motion 2018:66.
Uppsala den 2 oktober 2018
På Ekumenikutskottets vägnar
Katarina Glas, ordförande

Pehr-Albin Edén, sekreterare

Beslutande: Katarina Glas, ordförande, Gun Eriksson, Stefan Hortlund, Agneta
Brendt, Klas Corbelius, Johan Garde, Ulla Birgersdotter, Karin Nodin, Jan Wahn,
Camilla Berard Granström, Jan Olov Sundström, Madelaine Erlandsson, Anders
Nihlgård, Fredrik Sidenvall och Anki Erdmann.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Ulla Löfven, Christian Bonde, Erik Vikström,
Veronica Litström, Britas Lennart Eriksson, Stig Axelsson, Roger Larsson, Kristin
Molander, Åsa Ingårda, Niklas Larsson, Linnea Bjuhr, Birgitta Axelsson Edström,
Anders Novak och Caroline Åkerhielm.
Biskoparna Fredrik Modéus och Sören Dalevi har deltagit i utskottets överläggningar.
Reservation
Jag reserverar mig mot utskottets beslut och föreslår kyrkomötet att bifalla motion
2018:66.
Svenska kyrkans julinsamling är ett fantastiskt program som är viktigt att förvalta
och ger en möjlighet till att göra mycket gott i samhällen och världen. Insamlingen är
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fast förankrad och etablerad men världen är idag mer än någonsin full med liv och
rörelse.
Att utveckla detta program vidare är inte konkurrens med sig själv. Som Svenska
kyrkan själv har sagt så har man ”två erfarenheter från den lutherska traditionen som
bekräftar detta: Ecclesia Semper reformanda, kyrkan reformeras alltid, och om man
vill besvara något måste man förändra det”.
Camilla Berard Granström
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