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Samtalsledare: Henrik Fröjmark och Aron Lindblom, Act Svenska kyrkan 



Mål för den här timmen: Förändra världen lite!

HUR

och VAD 

kan vi påverka?

VAD är 
påverkansarbete?

VARFÖR 
påverkansarbete?
Och varför kallar vi det policydialog? 

Innehåll



Nästan överallt där våra partner arbetar hindras hållbar utveckling och försvåras humanitära insatser 

Maktstrukturer # Normer # Bristande rättigheter # Korruption # Politiska beslut # Resursanvändning

Situationer uppkommer igen och igen och igen



Ska verkligen en 
kyrka ägna sig åt 
påverkansarbete? ”Kristen tro leder till politisk 

reflektion, det vill säga 
reflektion över det samhälle 
och den värld vi lever i. I ett 
demokratiskt samhälle är det 
också rimligt att utmana dem 
som har ansvaret för att 
politiska beslut fattas, beslut 
som behövs för ett gott 
samhälle och ett gott liv.”
Ärkebiskop Antje 
Jackelén, SvD 2014

• Våra partner ber oss!
• Kyrkans uppdrag – profetisk röst
• Kunskap och resurser
• Med makt följer ansvar



Policydialog är vad vi kallar Svenska kyrkans policy- och påverkansarbete. ”Advocacy”, på engelska.

Ordet betonar dialogen - samtalet som metod.

Policydialog!
Hurra!



Ansvarsutkrävande för hur makt och resurser används.

Vara röstbärare Förändra politik Förändra normer

Allt det arbete som görs för att förändra de strukturer och 
grundorsaker som hindrar utveckling och de mänskliga 
rättigheterna och som försvårar humanitära insatser.

Påverkansarbete är ett verktyg för att nå målen i vårt 
internationella arbete. 

Gemensam analys av behov tillsammans med partner.



Avskaffande av homofob lagstiftning i Indien

FN-konvention som förbjuder kärnvapen

RESULTAT: Det här kan påverkansarbete leda till



Vad har du/ni arbetat för att påverka i ditt/ert sammanhang?

Diskutera i Bikupor

Hur gjorde du/ni?

Vad ledde arbetet till?



Opinionsbildning – driva förändring genom allmänheten

Metoder för påverkan

Lobbying – möten och samtal med beslutsfattare

Kampanj och aktivism

Kapacitetsstärka partner i påverkan och ansvarsutkrävande

Bygga starka nätverk

Följeslagande, röstbärande och skydd för aktivister 



Det beror alltid på! Vem/vilka har makt att förändra?

Vilka vill vi påverka?

Vilka kanaler och arenor har vi tillgång till?

Vad kommer få de som har makt att ändra sig?

Vilka blockerar och vilka är våra allierade? Hur blir vi mäktigare?



Vilka är våra frågor?

Kvinnors rättigheter
SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Demokratiskt utrymme
Bistånds- och utvecklingspolitik

Fred och mänsklig säkerhet
Humanitärt bistånd

Klimaträttvisa

Vad brinner du för? Gå in och rösta på menti.com



Vilken fråga vill ni försöka påverka?

Börja planera!

Vilka är de viktigaste personerna/aktörerna att påverka?

Hur kan just du/ni påverka frågan i ditt/era sammanhang?



Vi blir inte klara idag, men vi har börjat! Och kom ihåg…

Tack! För att du vill vara med och förändra världen!

Ingen hållbar förändring är möjlig utan kattfilmer!

Tillsammans är vi starka!


	Bildnummer 1
	Act Svenska kyrkan som påverkansaktör
	Mål för den här timmen:
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	RESULTAT: Det här kan påverkansarbete leda till
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14

