Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete
med Asien 2008-2012

Riktlinjer och mål för Svenska Missionskyrkan
Missionskyrkans verksamhet 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 gör ingen uppdelning mellan mission i Sverige och andra delar av
världen. Gemensamt ansvar, ömsesidigt beroende och ömsesidigt lärande inom den
universella kyrkan är centrala begrepp.
I policydokumentet ”Evangelium åt alla” 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 alla goda krafter 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 eller regionala samarbetskyrkor och partners
- Församlingsutveckling – bl.a. genom stöd till teologisk utbildning och
organisationsutveckling
- Fred och försoning – aktivt försoningsarbete i 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 kriterier:
Ömsesidighet, ekumenik, rättvisa, jämställdhet, demokrati, miljö och hiv/aids.
För en mer detaljerad målplan för Svenska Missionskyrkan hänvisas till Målbild 2010 samt
årliga verksamhetsplaner.

Målsättning för Missionskyrkans Asiensamarbete 2008-2012
- Bygga broar med Asien
Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med
Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Mt. 8:11
Svenska Missionskyrkans Asiensamarbete syftar till att stödja Guds mission i Asien och att ta
del av utmaningar från systrar och bröder i och från Asien för arbetet i Sverige.

Bakgrund - Kort missionshistoria
En av anledningarna till vår kyrkas bildande var det världsvida uppdraget till mission och kort
efter bildandet 1878 sändes missionärer till bl a Ryssland. Det var framförallt missionärerna
Högberg, Höijer och Sarwe, som arbetade här och som så småningom gav viktiga impulser
för arbetet i Asien. Från början arbetade man enbart i Ryssland (i S:t Petersburg med
omnejd), men predikoresor gjordes även på andra håll i Ryssland och så småningom
upptogs missionsarbete bland basjkirer i Ural, bland olika folkgrupper i Kaukasien samt i Iran
m flera ställen i Asien. 1892 besökte Nils Fredrik Höijer Kashgar och efter det inspirerade han
Missionsstyrelsen att uppta missionsarbete i dåvarande Östturkestan (Xinjiang i Kina).
Redan innan dess, 1890, hade dock det som kom att kallas Missionsförbundets Kina-mission
startat i Hubei-provinsen i centrala Kina, dit man kom med flodbåt på Yangtze-floden via
Shanghai. Kina-missionen var inspirerad av Hudson Taylor som besökte Sverige i slutet av
1880-talet.
På grund av oroligheter och politiska förändringar tvingades missionärerna att lämna dessa
båda områden och det regelrätta missionsarbetet upphörde 1938 i Östturkestan och i Kina
1951. Missionärerna som lämnade Östturkestan fortsatte att arbeta som missionärer, men nu
i Indien från 1940 och de som tvingades lämna Kina, påbörjade missionsarbete i Japan 1949.
Den svenska missionen gav upphov till inhemska kyrkor som bildades 1963: Hindustani
Covenant Church och Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan (Japanska Förbundskyrkan).
Kontakten med Kina återupptogs under 1980-talet, men det dröjde till 1995 innan
Missionskyrkan på nytt inledde ett mer regelbundet missionssamarbete i Hubei-provinsen.
Kontakter med kristna i Xinjiang har på ett mer regelbundet sätt tagits upp fr.o.m. 1998,
även om vissa kontakter upprätthållits sedan slutet av 1960-talet när Tornisa började sin
brevskrivning. Hon besökte sedan Sverige 1985-86.
1978 tog Missionsstyrelsen beslut om att, tillsammans med Svenska kyrkan, påbörja
missionssamarbete med Church of Pakistan.

Under vintern/våren 2008 gjorde Gerard Willemsen en utvärdering av Missionskyrkans
Asiensamarbete. Arbetet utvärderades bl.a utifrån den målsättning för Kina-arbetet 20002004 som tagits fram till Generalkonferensen 1999 med rapporten ”Kina – Mission och
återupptagna kontakter” som utgångspunkt. Utvärderingen är även gjord utifrån
missionspolicyn Evangelium åt alla, Målbild 2010, arbetet med Vi vill växa samt ett antal
intervjuer och skriftliga synpunkter från personer involverade i Missionskyrkans
Asiensamarbete. Utvärderingen har bidragit med värdefulla insikter vid framtagandet av
denna regionplan.

Strategi
Missionskyrkan eftersträvar en tydlig kyrkorelation i de områden vi arbetar. Så är fallet i
Indien (HCC) och i Japan (NSKK). I Pakistan vill vi verka för en närmare relation mellan
Svenska Missionskyrkan, Svenska Kyrkan och Church of Pakistan med regelbundna kontakter
och utbyten på olika nivåer (församlingsbesök, årskonferenser, personalutbyten m m). Ett
mer projektinriktat samarbete finns med Hubei Christian Council m fl organisationer i Kina.
Detta samarbete bör under perioden formaliseras.
Missionskyrkan har under perioden väl fungerande, regelbundna, multilaterala och bilaterala
överläggningar med systerkyrkor och samarbetspartners i Asien inom ramen för International
Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) och andra samarbetsrelationer.
Missionssamarbetet med Asien präglas av ömsesidighet inom många områden t ex teologisk
reflektion, förbön, medarbetarutbyte och besök. Ömsesidigheten bör prägla alla nivåer:
församlingar, medlemmar (olika åldrar), teologer, pastorer, diakoner, evangelister, studenter
m.fl.
Missionssamarbetet präglas också av ansvarstagande för skapelsen, arbete med hiv och aids,
jämställdhet och demokrati.
Missionskyrkan vill arbeta med ett antal etniska, språkliga och sociala grupper, såväl i Asien
som i Sverige och andra länder. Det gäller bl a uigurer, han-kineser, urdutalande, karener,
arabisktalande, persisktalande, liksom marginaliserade grupper som daliter m fl. Relationer
mellan ursprungsbefolkningar i olika länder ska främjas.
Missionsinsatser i nya områden sker i samarbete med systerkyrkor och/eller ekumeniska
samarbetspartners internationellt eller i Sverige. Särskilt viktigt är att tänka in kontakter via
IFFEC, World Alliance of Reformed Churches (WARC) m fl ekumeniska organisationer samt
Baptistsamfundet/Metodistkyrkan/Diakonia och Teologiska Högskolan Stockholm (THS).
Samarbetsavtalet med Evangelical Covenant Church, USA och Kanada, som beslutades om
2007, bör appliceras och utvecklas gällande samarbetet i Asien.
Missionskyrkan vill uppmuntra till och skapa möjligheter för utbyte mellan systerkyrkor och
samarbetspartners i Asien, men också mellan dessa och Missionskyrkans partners i andra
delar av världen.

Aktiviteter inom de fyra prioriterade arbetsområdena

Evangelisation
Missionskyrkan vill
-

med glädje och övertygelse evangelisera med respekt för andras
uppfattningar och gudstro
ta tillvara lärdomar för evangelisation och församlingsplantering i Sverige
samarbeta personellt och ekonomiskt med HCC för missionsarbete på nya
platser i Indien och i andra länder
ge stöd till evangelisation i Kina på nya platser och bland nya grupper
öka samarbetet med NSKK i Japan, bl a via pastorsutbyte, där vi lär av
varandra om hur man kan arbeta i sekulariserade miljöer
undersöka förutsättningarna för stöd till evangelisationsarbetet i Pakistan.

Församlingsutveckling
Missionskyrkan vill
-

-

-

ge stöd till teologisk utbildning i Kina och Indien
stödja utvecklandet av gudstjänst- och församlingslivet i Sverige genom
utbyte mellan teologer och teologistudenter i Asien och THS samt
medarbetare och lekmän i församlingarna
öka vänförsamlings-/vändistriktskontakterna med Asien
öka antalet missionärer/volontärer/praktikanter i alla riktningar, mellan
kyrkorna i Asien och mellan kyrkorna i Asien och andra länder inklusive
Sverige
ge stöd till organisationsutveckling.

Fred och försoning
Missionskyrkan vill
-

-

uppmuntra till religionsdialog i Indien och Pakistan och i kontakten med
invandrargrupper i Sverige
att både i Sverige och tillsammans med samarbetskyrkorna i de länder där vi
samarbetar, lyfta fram olika minoriteter och deras rättigheter (språk, kultur,
religion) samt verka för dialog mellan olika grupper
fortsätta vänskapsbanden med uigurerna på olika håll i världen.

Samhällsbyggande
Missionskyrkan vill
-

i utvecklingssamarbetet i Indien och Pakistan fokusera på
fattigdomsbekämpning, med tydlig inriktning på särskilt utsatta grupper
öka kvaliteten i rapportering och uppföljning av utvecklingsinsatser för att
bättre dra lärdom för framtiden
utmana systerkyrkorna att än mer tänka in frågor kring miljöpåverkan, HIV
och AIDS, jämställdhet och demokrati i utvecklingsinsatserna, och stärka
kompetensen inom dessa områden

-

-

fasa ut projektstöd till några av de institutioner/center som fått stöd under en
längre tid. Missionskyrkan bistår med att forma strategier för hur arbetet kan
fortsätta att drivas
stödja utbildningsinsatser med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter
ta emot stöd till integrationsarbete i Sverige
ge stöd till humanitärt arbete enligt särskild policy.

Samarbetspartners
Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan (NSKK), Japanska Förbundskyrkan.
Hubei Christian Council med närliggande institutioner som Zhong Nan Theological Seminary,
Ark Training Centre m.fl.
China Christian Council och Amity Foundation.
Hindustani Covenant Church (HCC) med närliggande institutioner som St Lukes Medical
Society, Covenant Social Service m fl.
Church of Pakistan, Raiwind stift, med närliggande institutioner som Talitha Kumi Welfare
Centre, Christian Study Centre i Rawalpindi m fl.
Evangelical Covenant Church (i USA och Kanada) och deras samarbetskyrkor/organisationer i
Asien.
Internationella ekumeniska organ och systerkyrkor inom World Council of Churches (WCC),
International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), World Alliance of Reformed
Churches (WARC)
Svenska kyrkor och organisationer som Sida, Svenska Missionsrådet, Svenska kyrkan,
Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, THS, Diakonia m fl.

Samarbetsavtal
Svenska Missionskyrkan har idag samarbetsavtal med systerkyrkorna i Japan (NSKK) och
Indien (HCC).
En överenskommelse om samarbete med Church of Pakistan tecknades med Svenska Kyrkan
1980.

Samordning
Missionsavdelningens Internationella enhet
Den internationella enheten samordnar Missionskyrkans Asiensamarbete via Asiensekreterare
och Projekthandläggare för Asien.

Under perioden prövas en funktion som Asiensamordnare på plats i Asien, dvs en
medarbetare/missionär vars viktigaste uppgift blir att leva nära Missionskyrkans systerkyrkor
och samarbetspartners och på plats ge stöd och möta utmaningar som kan användas för
arbetet i Sverige.
Övergripande ansvarig för Missionskyrkans Asiensamarbete är internationell
missionssekreterare, som rapporterar till Kyrkostyrelsen.

Asiengruppen
Asiengruppen är en referensgrupp som bidrar med kunskap och stöd till Asienansvariga på
Missionsavdelningen. Den består av personer med specialkunskap om Missionskyrkans
prioriterade geografiska och tematiska områden i Asien, liksom representanter för
församlingar, distrikt och SMU/equmenia i Sverige.

Svenska Pakistankommittén
Pakistankommittén är en samarbetsgrupp mellan Svenska kyrkan och Svenska
Missionskyrkan gällande det gemensamma arbetet i Pakistan. Kommittén fungerar som en
referensgrupp som bidrar med kunskap och stöd till Asienansvariga på Missionskyrkans
kansli. Den består av representanter för Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Regionplanen för Asien fastställd av Svenska Missionskyrkans Kyrkostyrelsen 2008-11-15.

