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Riktlinjer och målsättning för Svenska Missionskyrkans internationella
missionssamarbete
Svenska Missionskyrkans ambition är att verksamheten skall präglas av en helhetssyn på världen,
människan och missionsuppdraget. Denna helhetssyn uttrycks i kyrkans konstitution där det bl.a. står:
”Till kyrkans väsen hör att leva i mission och alltid vara på väg utanför sig själv till hela skapelsen.”
Missionskyrkan strävar efter att se missionen i Sverige och andra delar av världen som en enhet.
Gemensamt ansvar, ömsesidigt beroende och ömsesidigt lärande inom den universella kyrkan är centrala
begrepp.
I policydokumentet ”Evangelium åt alla”, som regelbundet uppdateras, beskrivs utförligt Svenska
Missionskyrkans uppfattning om det internationella uppdraget.
Några huvudpunkter:
Den teologiska utgångspunkten är att det hör till kyrkans väsen att leva i mission.
Missionsuppdraget är en helhet som beskrivs i tre dimensioner:
- genom evangelisation bär kyrkan vittnesbörd om Kristus
- genom diakoni tjänar den medmänniskorna och hela skapelsen
- genom gemenskap upprättas människor och uppmuntras att bruka sin mångfald av gåvor
Tillsammans med andra vill kyrkan vara en profetisk röst i samhället och hävda rättfärdighet, frihet,
demokrati och mänskliga rättigheter. Till grund för detta ligger en övertygelse om människans värde och
värdighet, med förmåga till eget ansvar och ställningstagande.
Med utgångspunkt från de tre ovan beskrivna dimensionerna i missionsuppdraget har fyra arbetsområden
prioriterats för det internationella arbetet:
- Evangelisation – i områden med svag kristen närvaro, i regel tillsammans med lokala och regionala
partners.
- Församlingsutveckling – bl.a. genom stöd till utbildning, forskning och organisationsutveckling.
- Fred och försoning – aktivt försoningsarbete inom områden med krig och öppna konflikter, inte minst
när det gäller etniska och religiösa motsättningar där religionsdialogen är ett viktigt medel för fredlig
samlevnad.
- Samhällsbyggande – genom utbildning, hälso- och sjukvård och andra sociala insatser samt genom
att hävda mänskliga rättigheter och stödja människor att organisera sig själva, utveckla demokrati och
skapa möjligheter till försörjning.
I allt samarbete ska hänsyn tas till följande faktorer:
Ömsesidighet, ekumenik, rättvisa, jämställdhet, demokrati, miljö och Hiv/Aids.
För en mer detaljerad målplan för Svenska Missionskyrkan hänvisas till Målbild 2012 samt årliga
verksamhetsplaner.

Målsättning för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete i Europa fram
till 2012
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Syftet med Missionskyrkans arbete tillsammans med equmenia i Europa är att i samarbete med
systerkyrkor medverka till församlingstillväxt med tonvikt på evangelisation, församlingsutveckling och
diakonalt arbete. Uppdraget motiveras utifrån den helhetssyn på mission som Missionskyrkan arbetar
efter och de prioriteringar som finns i missionspolicyn ”Evangelium åt alla”.

Kort missionshistoria
Svenska Missionsförbundets internationella missionsarbete var under samfundets första år helt och hållet
inriktat på Europa eller närmare bestämt det nordiska närområdet: Finland från 1879, Lappland från 1880
och samma år Ryssland (Kronstadt och S:t Petersburg).
Arbetet i Ryssland följdes efter hand av mission i Ural och Kaukasien. Förutom att verka på den plats de
bodde, gjorde missionärerna också predikoresor för att inspirera, stödja och uppmuntra redan
existerande evangeliska församlingar runt om i Ryssland. Missionsarbetet präglades av stor ekumenisk
öppenhet. Den direkta missionsverksamheten i Ryssland upphörde strax efter ryska revolutionen 1917.
Från 1950-talet och framåt utvecklades kontakterna mellan Svenska Missionsförbundet och systerkyrkor i
Europa vid sidan av det internationella missionsarbetet i andra världsdelar. Gemenskap och utbyten,
konferenser och ungdomsmöten anordnades främst via Internationella Federationen av Fria Evangeliska
Kyrkor (IFFEC), men också via Kyrkornas Världsråd (KV), Reformerta Kyrkornas Världsallians (WARC) och
Europeiska Kyrkokonferensen (CEC).
Från början av 1990-talet har Svenska Missionsförbundet/kyrkan på nytt ett mer organiserat
Europaarbete. Detta påbörjades när demokratin infördes i Östeuropa, efter Berlinmurens fall. Genom
begynnande religionsfrihet skapades helt nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna i
de östra delarna av Europa. Man kan därför säga att vi är tillbaka vid utgångspunkten när vi nu, sedan
mer än femton år, samarbetar med kyrkor bl a i Baltikum och Ryssland. Under 90-talet påbörjades även
på nytt ett arbete som inriktade sig mot samerna. Detta arbete initierades av Övre Norrlands Distrikt. Det
samiska arbetet överfördes till Missionskyrkans Europaarbete under 2009. Sedan 1991 existerar även ett
samarbete med European Christian Mission International (ECMI) i norra Sverige som omfattar bland
annat det samiska arbetet. Under senare år har samtal förts om att vidga detta samarbete till andra
länder i Europa där både ECMI och Svenska Missionskyrkan på något sätt finns närvarande.
I början av 2000-talet etablerades European Contact Group (ECG) som ett ekumeniskt nätverk med
förgreningar i olika delar av Europa. Målsättningen är att på lokala och regionala nivåer sammanföra
människor, organisationer, samhällsinstitutioner samt kyrkor/samfund i praktiska uppgifter omkring
socialt arbete, arbetsliv, institutionsarbete, invandring, landsbygdsutveckling, kyrkosamverkan,
utbildning mm - med målet att sätta kyrkan i centrum. Svenska Missionskyrkan deltar i såväl det
övergripande arbetet inom ECG som i olika projekt i samverkan med olika kyrkor, främst Baltikum.

Svenska Missionskyrkans Europaarbete 2007-2012
Behovet av evangelisation i vårt eget land och i vår geografiska närhet är omvittnat stort. Medvetenheten
behöver dock höjas om vårt missionsuppdrag med dess engagemang för människors hela livssituation,
andligt och materiellt. Det kan ske genom volontärarbete och vänförsamlingskontakter som på ett
ömsesidigt sätt skapar närhet, vänskap och tillit. Det kan handla om såväl evangelisation, pastorala
insatser (läger, ungdomsledar- och/eller pastorsutbyte mm) och diakonala/humanitära insatser (arbete
på barnhem, secondhandinsamlingar och större eller mindre projektinriktade aktiviteter m m).
Goda kommunikationer och relativ kulturell närhet utgör en möjlighet för församlingarna till ömsesidigt
utbyte och till att skapa missionsengagemang byggd på kunskap och medvetenhet utan starka övertoner
av exotism och äventyr.
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Ett nytt inslag i Europaarbetet de senaste åren är en satsning i Spanien motiverad av samarbetet med
Förbundskyrkan i Ecuador och av närvaron i Spanien av ett stort antal flyktingar som under senare år
invandrat från Latinamerika. Här har vi unika möjligheter att gå in i ett pastoralt/diakonalt samarbete,
som också kan ge bidrag till det evangeliska arbetet i landet.
För att detta skall komma till stånd behövs centrala resurser för samordning, utbildning, inspiration samt
rekrytering av missionsarbetare/volontärer. Dessutom behövs stöd till att säkra finansiering och planering
av arbetet samt förmedling av specialistkunskaper för diakonalt och utvecklingsinriktade insatser.
Sammanfattningsvis så finns alltså en rad anledningar till att prioritera missionssamarbetet i Europa inom
Svenska Missionskyrkan och equmenia.
En avgränsning görs dock i den här planen och det gäller EU, där vi inte ser det möjligt att aktivt följa
och påverka den politiska utvecklingen och att det därför får ske på annat sätt inom Svenska
Missionskyrkan / SMU, bl a via ekumeniska organisationer.

Prioriterade områden
Europaarbetet prioriteras till ett antal länder och arbetsuppgifter utifrån gamla kontakter och nya
utmaningar. Arbetet organiseras på riksnivå, distriktsnivå och lokalt. Det har olika karaktär och
organisation enligt följande:


Missionssamarbete med kyrkor i Estland, Ryssland och Spanien.



Samiskt arbete i samarbete med distrikt och församlingar i Sverige samt med systerkyrkor
inom det samiska kärnområdet Sápmi.



Kyrkokontakter och ekumeniska relationer inom ramen för IFFEC (bl a Polen, Tjeckien och
de nordiska länderna), KEK, KV och WCRC (bl a Litauen).



Samarbeten, utbyten och vänkontakter i regi av SMU, distrikt och församlingar, tillsammans
med kyrkor, ungdomsorganisationer och församlingar i Baltikum, Polen, Ryssland, Storbritannien,
Tjeckien och andra länder.

Samarbetsavtal
Svenska Missionskyrkan har idag gällande samarbetsavtal med följande systerkyrkor:
- Union of Free Evangelical and Baptist Churches Estonia
- Sverdlovsk Union of the Russian Church of Christians of Evangelical Faith
- Evangelical Reformed Church of Lithuania (trepartsavtal med Växjö Mfs)
- European Christian Mission International

Andra samarbetspartners
-

Samarbete med ”The Russian Church of Christians of Evangelical Faith” i andra regioner, i
synnerhet Bashkortistan.
Samarbete med Evangelical Covenant Church (ECC) / Russian Ministry, främst i västra
Ryssland.
Vänförsamlingsrelationer.
FIEIDE (Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España) i nära relation till
IPEE (Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador), ECC, DNM (Det Norske Misjonsforbund) och
ECMI. (Samarbetsavtal med FIEIDE förbereds)
Svenska Kyrkan, Svenska Bibelsällskapet m.fl. kyrkor och organisationer angående samiskt
arbete
Ekumeniska samarbetsorganisationer: IFFEC, KV, WCRC
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Samordning
Europaarbetet leds av en Europasekreterare som till sin hjälp har en referensgrupp kallad Europagruppen. Gruppen består förutom Europasekreteraren av minst tre representanter för Svenska Missionskyrkan. Även equmenia är representerat. Gruppen bekräftas för ett år i taget av Missionsavdelningens
ledningsgrupp och rapporterar om sitt arbete till Kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott via Svenska
Missionskyrkans internationella missionssekreterare.
För att stärka Missionskyrkans arbete i Europa behöver fler medarbetare - både frivilliga och anställda engageras, vilket kan ske på följande sätt:


Europagruppen samordnar arbetet i olika kommittéer, för Estland, Ryssland, Spanien och Sápmi.
Kommittéerna består av personer från församlingar som är engagerade i dessa länder.
Europagruppen har ett sammanträde per år tillsammans med varje kommitté.



Övriga kyrkokontakter samordnas via de personer inom Svenska Missionskyrkan/SMU som är
engagerade i IFFEC, WCRC, KV m fl.



Samordningsträffar anordnas regelbundet (minst en gång per år) mellan Europasekreteraren,
medlemmar i Europagruppen och de kommittéer som arbetar på delegation med andra länder.

Handlingsplanen antagen av Kyrkostyrelsens AU den 12 december 2007.
Första utkastet framtaget av Europagruppen hösten 2006 inför diskussion i Kyrkostyrelsen i november
2006, varefter Europagruppen bearbetat dokumentet utifrån de synpunkter som då framkom. Hösten
2010 uppdaterades dokumentet med anledning av att det samiska arbetet har tillförts Europaarbetet och
anpassades till det format som numera används för regionplanerna.
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