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Inledning

Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd och de 28 kyrkor
som finns i rådet. Under Kyrkornas globala vecka vill vi inspirera församlingar och
organisationer att lyfta rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal. Vi vill erbjuda
tillfällen och platser för diskussion, teologisk bearbetning och gemensam handling kring
rättvisefrågor.
Kyrkornas globala vecka firas årligen i november i anslutning till domssöndagen. Veckan
firades första gången 2003, då under namnet Kyrkornas globala söndag.
Kyrkornas globala vecka ingår i SKRs projekt Global utveckling och fattigdomsbekämpning,
och finansieras genom stöd från Sida.

Mål

Målet med Kyrkornas globala vecka är ”att öka intresset och kunskapen för globala
utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpning bland aktiva medlemmar i kyrkor och samfund i
Sverige”.
Erbjudandet om att vara med och fira Kyrkornas globala vecka går till över 5000 församlingar
och organisationer inom alla kristna traditioner i Sverige. Programmets slutliga målgrupp är
65 000 aktiva medlemmar i Svenska kyrkor och samfund.

Tema

Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2006 hade temarubriken ”Sida vid sida”. Kampen
för att utrota fattigdom och hunger stod i fokus. Vi betonade det ömsesidiga beroende vi har
av varandra världen över. 2006 fördjupade vi även den teologiska grunden för kyrkornas
engagemang i rättvisefrågor.

Arrangörer

Sveriges Kristna Råd arrangerade veckan tillsammans med Caritas, Diakonia, Liv &
Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Sensus studieförbund, Rättvisenätverket
SPEAK, Studieförbundet Bilda och Svenska missionsrådet.
Projektsekreterare vid SKR för Kyrkornas globala vecka är Sofia Walan. Under 2006 var
Sofia föräldraledig med Maria Persson som vikarie. Projektinformatör är Carl-Johan Friman.

Arbetsprocess och förankringsarbete

I projektansökan till Sida finns grundstommen för hur Kyrkornas globala vecka ska
genomföras. Målgruppen ”aktiva medlemmar i kyrkor och samfund” nås genom olika
förmedlande målgrupper. För var och en av dessa finns olika strategier. Kombinationsverkan
av de olika strategierna samt de förmedlande målgruppernas eget engagemang är
avgörande för att vi ska nå målen.
För att involvera de förmedlande målgrupperna engageras dessa i planering och
genomförande. De förmedlande målgrupperna är t ex
• SKRs medlemskyrkors nationella kanslier
• SKRs styrelse
• kristna biståndsorganisationer, studieförbund och nätverk
• lokalt anställda och engagerade i kyrkor och församlingar, lokala ekumeniska råd
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Styrgrupp för veckan utgörs av SKRs verksamhetsråd. Arbetsgrupp för veckan består av
representanter från alla medarrangörer.
Arbetsgruppen träffades första gången i januari 2006 och därefter regelbundet under hela
året. Inom arbetsgruppen bildades undergrupper med ansvar för materialframställning,
teologisk och tematisk fördjupning, och arrangemang under veckan.
Projektledningen på SKRs kansli arbetade under hela året med samordning och med
genomförande av materialproduktion, kommunikationsstrategier med mera.

Material

Inspirationsmaterial inför Kyrkornas globala vecka görs för dem som ska vara med och
genomföra aktiviteter under veckan. Materialet sändes i september till ca 5000 kyrkor,
församlingar och organisationer.
Materialet 2006 bestod av:
• Inspirationstexter av personer från olika kyrkotraditioner
• Fördjupning av teologi och tema
• Tips och idéer på aktiviteter, t ex värderingsövningar och Kyrkornas globala veckas
tipspromenad
• Gudstjänst- och andaktsmaterial inklusive en stationsvandring avsedd för kyrkorummet
• Affischer
Dessutom fanns på Kyrkornas globala veckas hemsida www.skr.org/globalaveckan tips på
föredragshållare, lista på lokala aktiviteter, fördjupningsmaterial att ladda ned eller beställa,
pressinfo och mycket annat. Där fanns också möjlighet att teckna sig för att få Kyrkornas
globala veckas informationsmail.

Aktiviteter
Lokala aktiviteter
I bilaga 1 finns exempel på lokala aktiviteter.
Ett axplock av det som skedde lokalt:
* Boda Missionskyrka i Svärdsjö firade gudstjänst med medverkan av Falu Fredskör och
Göran Greider.
* I Baptistkyrkan i Karlstad ansvarade missionsrådet för gudstjänsten och serverar därefter
sopplunch.
* Lunds ekumeniska råd arrangerade temasamling med medverkan av musikgruppen "The
Headmasters".
* I Ockelbo firades ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan med Globala veckans
stationsvandring och indisk måltid.
* I Skärholmen satsade kyrkorna stort på att lyfta frågorna om rättvisa, miljö och solidaritet.
Workshop hölls om globalisering, världshandel och din möjlighet att göra skillnad!
Ambassadörer från Rättvisemärkt höll lektioner i skolorna, rättvisemärkt fika serverades.
Ekumenisk mässa firades i Skärholmens kyrka med avslutning med internationell buffé i
Mikaelikyrkan.
* I Valsätrakyrkan i Uppsala predikade Peter Weiderud, förbundsordförande i
Broderskapsrörelsen, samt deltog i samtal om Globala veckans tema "Sida vid Sida" och
knöt ihop det med svenska församlingar som oftast är "kyrkor för etablerade människor".
* Kyrkorna i Umeå satsade på en hel helg med global fördjupning under temat fred och
försoning. Medverkan av bl a tidigare ministern Georg Andersson och Daniel Uddling från
Sveriges Kristna Råd.
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* Östervåla och Harbos ekumeniska råd anordnade utställning om rättvis handel, ekumenisk
församlingsafton om rättvis handel, samt ekumenisk temamässa med medverkan av Bo
Forsberg, generalsekreterare i Diakonia. I Östervåla missionskyrka var det också
ungdomskonferens, God for you, som anslöt till globala veckans tema, samt ekumenisk
temamässa.
Nationella aktiviteter
För att ge lyskraft åt de lokala aktiviteterna och för att arbeta med den opinionsskapande
delen i Kyrkornas globala vecka genomfördes flera aktiviteter.
Några exempel på aktiviteter:
* Sveriges Radio sände gudstjänst från Hjällbo kyrka i Angereds församling.
* I riksdagshuset arrangerades frukostseminariet "Billiga varor kan ha ett högt pris - om
konsumentmakt och rättvis handel". Medverkan av riksdagsmannen Lars Lindén.
* Gemensam debattartikel i Kyrkans tidning, Dagen och Broderskap av företrädare för
organisationer bakom veckan. Bilaga 2
* Uppvaktning av biståndsministern. Denna fick dock skjutas fram på grund av sjukdom och
genomfördes därför 29/1 2007 med bred uppslutning av kyrkoledare och
organisationsledare. Bilaga 3
* Annonsering och pressbearbetning av kyrklig press och lokalpress.
* Diakonias generalsekreterare Bosse Forsberg höll ”Tankar för dagen” om Kyrkornas
globala vecka i SR P1.
Webstatistik
Kyrkornas globala veckas hemsida www.skr.org/globalaveckan har under hela året används
som ett redskap för att förse intresserade med mer information och möjlighet att hämta
material och aktivitetstips.
Statistikuppgifter för hemsidan under perioden augusti 2006 – januari 2007 (2005 inom
parentes):
Antal besök
6430
(5804)
Nedladdade tipspromenader
1313
(310)
Nedladdade inspirationshäften
667
(338)
Nedladdade stationsvandringar
512
Nedladdade inspirationshäften från 2005
250
En sökning på Google på ”Kyrkornas globala vecka” gav 562 träffar i februari 2007.
Materialbeställningar
I utskicket med inspirationsmaterialet samt på hemsidan fanns möjlighet att beställa ett
fördjupningspaket innehållandes Lutherhjälpens material Vatten, mat och hunger, Diakonias
tidning Dela med, PMUs skrift En enda värld, Svenska missionsrådets tidning Missionsforum,
samt Globala veckans tipspromenad och stationsvandring. Dessutom gavs förslag på
ytterligare material att beställa från SKR eller andra organisationer.
Beställt material
Affischer
Inspirationshäften
Materialpaket
DVD En kopp kaffe

275
126
94
13

Press
33 artiklar i dagspress har skrivits om Kyrkornas globala vecka (18 artiklar 2005). I samband
med den uppvaktning av biståndsministern som fick skjutas fram till 29/1 2007 infördes
ytterligare 17 artiklar.
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Debattartikel av företrädare för organisationer bakom veckan publicerades i Kyrkans tidning,
Dagen och Broderskap.

Effekter och måluppfyllelse
Utvärdering
Efter Kyrkornas globala vecka 2006 har vi gjort en utvärdering genom telefonenkäter till 100
slumpmässigt utvalda församlingar (Bilaga 4). 2004 gjordes en liknande undersökning av 60
slumpvis utvalda församlingar.
Församlingarna har mycket god kännedom om Kyrkornas globala vecka. Hela 78 % kände
till Kyrkornas globala vecka (55 % 2004). Detta tyder på att vi lyckats väl med att etablera
Kyrkornas globala vecka som en känd företeelse. 55 % uttrycker sig dessutom starkt positivt
i sin inställning till globala veckan.
22 % har i någon form uppmärksammat KGV i gudstjänst eller aktivitet (15 % 2004). I dessa
samlingar deltog i genomsnitt 111 personer. Översatt till hela målgruppen ger det 122 100
personer i 1100 församlingar.
Indikatorer på ökad aktivitet
Utöver utvärderingen med telefonenkäter har vi flera indikatorer på ökat genomslag för
Kyrkornas globala vecka. T ex:
• Ökning av antalet nedladdade tipspromenader från 310 under 2005 till 1313 under
2006.
• Antalet pressklipp har ökat från 18 under 2005 till 33 under 2006 plus ytterligare 17 i
samband med den uppskjutna uppvaktningen.
• Antalet rapporter från landet om planerade och genomförda arrangemang har ökat
• Vi har sett ett fördjupat engagemang från samarbetsorganisationerna, där bl a
Svenska missionsrådet och Svenska kyrkan tydligt prioriterat globala veckan.
• Uppslutningen och engagemanget för uppvaktningen, där Kyrkornas globala vecka
kommit att ses som en naturlig och given mötesplats för kyrkornas
paraplyorganisationer och biståndsorganisationer.
Måluppfyllelse
Målet för projektperioden 2006-2007 är att nå 65 000 aktiva medlemmar i kyrkor och
församlingar, varav 10 000 ska ha utfört någon slags handling för att påverka sin omvärld.
Exponerade för budskapet genom artiklar och annonser kyrkpress och lokalpress samt
lyssnare till radiogudstjänst och ”Tankar för dagen” uppgår till flera hundra tusen personer.
Av dessa beräknas 122 100 ha deltagit i gudstjänster och andra aktiviteter under veckan
som tog upp Kyrkornas globala veckas tema.
Hur stor del av de 122 100 som ändrat sitt sätt att tänka och agera utifrån sitt deltagande har
vi dock inte utvärderat. Att ändra ett beteende är en lång process, där vi dock tror att
Kyrkornas globala vecka kommit att bli en viktig pusselbit för sådan förändring.
Efter Kyrkornas globala vecka 2007 planerar vi en ny utvärdering som mer tar fasta på att
mäta de konkreta effekterna av satsningen.
Carl-Johan Friman
Sofia Walan
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Bilaga 1

Exempel på aktiviteter under
Kyrkornas globala vecka 2006

Falun/Svärdsjö
21/11 Boda Missionskyrka. Falu Fredskör och Göran
Greider.

Alingsås
25/11 Svenska kyrkan, Missionskyrkan och rättvisebutiken
Solen presenterar Rättvis handel på entrétorget på ICA
Maxi. Arrangörer: Missionskyrkan och Solen

Glava
26/11 Glava församling (Svk). Familjegudstjänst och
familjedag i samarbete med skolan.

Angered
26/11 Radiosänd gudstjänst från Hjällbo kyrka (Svk).
Arvika
26/11 Trefaldighetskyrkan. Forum med presentation av
kyrkornas internationella verksamhet samt internationell
gudstjänst. Arrangör: Arvika Kristna Råd. Globala veckans
tema finns också med på öppet hus i gymnasieskola.
Bjuv
20/11 Samtalskväll i Centrumkyrkan. Medverkande:
Kerstin Dahlin från Världsbutiken i Helsingborg. Ekumenisk
gudstjänst
26/11 Ekumenisk gudstjänst om globala frågor.
Gospelkören sjunger.

Gårdtjärn
1/11 - 1/12. "Afrika i våra hjärtan eller en glömd kontinent".
Temamånad med förtattarafton, filmkväll, musikworkshops,
berättelser kring elden, fest med mat ooch musik,
Kongotanternas arbetsdag, Scouternas restaurang Afrika.
Arrangörer: Missionshuset i Gårdtjärn och Studieförbundet
Bilda.
24/11 Kördag med Edo Bumba samt konsert. Arrangörer:
Missionshuset i Gårdtjärn och Studieförbundet Bilda.
Göteborg
19/11 Johannebergs missionskyrka. Gudstjänst med
inriktning på Kyrkornas globala vecka. Leif Herngren och
gudstjänstgrupp. Sång: Gabriella Myrén.

Bohus-Björkö
18/11 Pilgrimsvandring med läsning ur millenniemålen och
häftet till Kyrkornas globala vecka.

Hudiksvall
Hälsingtuna församling ordnar "Andrumsdag" med
värderingsövningar om solidaritet och temamässa för
konfirmander. Familjegudstjänst med tema bröd och
rättvisa. Tipspromenad.

19/11 Gudstjänst med brödbak tillsammans med barnen.
Tipspromenad med priser ur Sackéus-skåpet.

25/11 Kyrkornas globala dag på stan. Arr församlingarna i
Hudiksvall.

Botkyrka
19/11 Gudstjänst i Centrumkyrkan i Tumba (SMK) med
Rachel Norborg Jerkeby från Diakonia. Insamling till
Diakonia. Arrangör: Tumba Missionsförsamling.

Kalix
19/11 Gudstjänst för alla åldrar med brödbak, bildspel mm.
I Betel Ytterbyn. Arrangör: Kalix Missionsförsamling.

26/11 Gudstjänst/samling i Ljusets kyrka, Hallunda
centrum kl 18.00. Arr: Botkyrka församling, norra distr och
Hallundakyrkan.

Karlsborg
19/11 Sångkväll i Tacksägelsekyrkan i förbindelse med
kyrkornas globala vecka. Gruppen Saffran bjuder på en
repertoar som växlar mellan jazz, pop, visa och psalmer

Ekerö
23/11 Mälarökyrkan (Pingst). Regeringens aidsambassadör Lennarth Hjelmåker håller ett föredrag.

Karlshamn
19/11 Kristofferkyrkan (EFS-SMK). Temagudstjänst "Sida
vid sida". Stefan Nordström.

25-26/11 Mälarökyrkan (Pingst) tillsammans
biståndsorganisationen PMU InterLife vill göra livet lite
lättare för hiv/aidsdrabbade människor i Tanzania. Det
sker i nära samarbete med Ekerö kommun och många
lokala företag som också stödjer kampanjen. Många av
kommunens elever kommer också att få
hiv/aidsinformation under veckan. Lördagens prylmarknad
och auktion i Tappströmsskolans aula blir en verklig
happening. Inför Globala veckan har en 24-sidig tidning
producerats och som distribuerats till alla hushåll på
Mälaröarna.

Karlstad
19/11 Baptistkyrkan. Gudstjänst. Missionsrådet ansvarar.
Musik: Lars-Gustaf Rinaldo Ljudansv: Eric Gagnerud
Barnvakt och sopplunch.

Eslöv
19/11 Östra Onsjö församling, Stehag (Svk). Gudstjänst för
barn och familjer kl 11.
19/11 Östra Onsjö församling, Billinge (Svk). Gudstjänst
för ungdomar och vuxna.

Kristinehamn
26/11 Visnums-Kils kyrka (Svk) Högmässa. Predikan av
Sofia Walan, Sveriges Kristna Råd.
26/11
Ekumenisk gudstjänst i Rudskoga kyrka kl 16. Arr Svenska
kyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.
Lidköping
19/11 Kållands-Råda församling (Svk). Rättvisekväll med
produkter från Världsbutiken i Lidköping.
Linköping
24/11 Gränslöstgudstjänst kl 21 i Missionskyrkan.

Fagersta
19/11 Missionskyrkan. Gudstjänst med tema Sida vid sida
- tankar om hur vi kan dela rättvist. Medverkan: Martin
Smedjeback, Kristna Fredsrörelsen.

Ljusdal
Ekumenisk gudstjänst (Mirjam Berjlund). Utställning i
förvaltningshuset.
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Lund
26/11 Pingstkyrkan kl 11. Gudstjänst med inriktning på vårt
uppdrag i den globala byn - både fysiskt men också allra
viktigast det andliga - gudsriket! Arrangör: Pingstkyrkan.
26/11 Sankt Hans församling (Svk). Temamässa.
Morup, Långås
19/11 Söndagskväll i Glommens samlingssal kl 18 kring
temat "Sida vid sida". Arr: Morups församling (Svk).
22/11 Träff för daglediga i Glommens samlingssal kl 14.
Karin Karlssion berättar om erfarenheter från
Bangladesch. Arr: Morups församling (Svk).
22/11 Temakväll i Morups församlingshem kl 19. Tema.
"Ska jag ta vara på min broder?". Gäst: Anders Stenbäck,
präst och missionsombud från Göteborg. Arr: Morups
församling (Svk).

25/11 Mikaelikyrkan (SMK), Skärholmen, basar 10.0015.00. Skärholmens kyrka (Svk), basar 11.00- 15.00.
Försäljning av rättvisemärkta produkter.
26/11 Ekumenisk mässa i Skärholmens kyrka kl 11 med
inspiration från olika delar av världen. Skärholmens
ungdomskör sjunger. Medverkande: Jonathan Alexander,
Lars-Göran Olsson, Gunilla Moshi, Colin Ashante, Gullevi
Svensson. Därefter går vi till Mikaelikyrkan för att äta en
internationell festbuffé. Gruppen Keifest spelar och vinnare
av globala veckans tipspromenad utkoras.
26/11 Gudstjänst i Allianskyrkan (SAM) med
stationsvandring och dramat "Schyssta bananer".
Kaffeprovning med rättvisemärkt kaffe efteråt.
Tipspromenad i sambend med kyrkfikat.
26/11 Norrmalmskyrkan (SB). Gospelmässa kl 17 med
kören"Gospel med Soul". Insamling till Diakonia.

Nässjö
26/11 Temagudstjänst om rättvishandel och etiska
placeringar genom microfinans till små lån. Arrangör:
Nässjö församling

26/11 Andreaskyrkan (SMK). Global gudstjänst kl 11.00.
Medverkan pastor Göran Gustafson, Carl-Johan Friman
från Sveriges Kristna Råd, Kristina Herngren från Svenska
missionsrådet.

Ockelbo
26/11 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan. Globala
veckans stationsvandring som avslutas med indisk måltid.
Kollekt till Världens barn. Medverkan bl a av Mia Lerman,
lutherhjälpsombud.

Strängnäs
26/11 Kvällsgudstjänst i Olivehällkyrkan (SMK).
Medverkan Lennart Molin från Sveriges Kristna Råd.

Rimbo
19/11 Musikgudstjänst i Fasterna kyrka (Svk) kl 18.00.
Pastoratets körer framför Requiem av Fauré.
23-25/11 Ekumenisk U-landsbod i Rimbo Missionskyrka.

Timrå
22/11 Församlingsafton i Bergeforsens kapell kl. 18.30.
Temakväll med Tommy Wadebeck, präst, Therese
Häggmark, sång, och Evy Jonsson, piano. Lotteri och
servering av rättvisemärkt kaffe med hembakt bröd.
Arrangör: Timrå församling (Svk).

Rimforsa
22/11 Rättvis kväll i Rimforsa församlingsgård kl 19.
Arrangörer: Kyrkorna i Rimforsa
Solna
25/11 Bergshamra Kyrka kl 14. "Afrika i våra hjärtan".
Utställning, dans, workshop, jazz, blues, gospel, allt med
rötter i Afrika. Sumpens jazzänglar m.fl. artister sjunger,
spelar, dansar gratis till stöd för kampen mot aids. Fritt intr.
Kollekt. Arrangörer: Solna Råsunda Församling.
Stockholm
Norrmalmskyrkan (SB). Hela veckan finns möjlighet att gå
globala veckans tipspromenad för deltagare i musikskola
och barn- och ungdomsaktiviteter.
Kyrkorna i Skärholmen hela veckan: Ambassadörer från
Rättvisemärkt kommer att hålla lektioner om globala frågor
i skolorna, tv-program om olika ämnen kommer att rulla i
kyrkorna, rättvisemärkt fika kommer att serveras och det
kommer att synas i våra kyrkor att vi vill lyfta de viktiga
frågorna om rättvisa, miljö och solidaritet.
19/11 Norrmalmskyrkan (SB). Gudstjänst kl 11 och
därefter samtal. Medverkande: Stefan Albinsson, pastor.
21/11 Norrmalmskyrkan (SB). Kvinnoföreningen ordnar
samling kl 12.30 "Gud verkar med medmänsklighet". Lena
och Thord Linder.
21/11 Skärholmens kyrka (Svk). Workshop kl 17.30 om
globalisering, världshandel och din möjlighet att göra
skillnad! Representanter från organisationerna
Rättvisemärkt och Rena kläder.
23/11 Biståndsministern uppvaktas av kyrkor och
organisationer. (Blev framflyttat till 29/1 2007)

Sundbyberg
20-24/11 Morgonandakter i Ekumeniska Centret kl 9 varje
dag. Arr: Svenska missionsrådet m fl.

Umeå
25-26/11 Kyrkorna i Umeå tillsammans med Sveriges
Kristna Råd arrangerar fördjupningshelg om rättvisa, fred
och försoning i Tegs kyrka. Medverkande: kyrkoherde
Peter Lööv med erfarenheter från Mellanöstern, tidigare
landshövdingen George Andersson, Daniel Uddling från
Sveriges Kristna Råd m fl. Det blir seminarier om Sudan,
Palestina och om att vara en schysst konsument. På
lördagen är det också global marknad i Mariakyrkan med
paltlunch samt jazzkonsert i Ålidhemskyrkan där
behållningen går till Svenska kyrkans mission. Söndagen
26 november uppmärksammas globala veckan och
temahelgen i flera församlingar.
Läs mer om lokal global fördjupning på din ort
Uppsala
16/11-26/11 Utställningen "Medmänniskor - foton från hela
världen" av Leif Gustavsson visas i Lötenkyrkan vid
Heidenstamstorg måndag-torsdag 9-20, fredag 9-15, samt
under helgen vid gudstjänsten. Arrangörer: Svk, EFS och
SPEAK.
19/11 Valsätrakyrkan. Gudstjänst kl 10 med predikan av
Peter Weiderud, förbundsordförande i
Broderskapsrörelsen. Peter Weiderud har tidigare arbetat
bl a som sakkunnig i regeringen och inom Kyrkornas
Världsråd.
Arrangörer: Förbundet för kristen humanism och
samhällssyn - Uppland, i samarbete med Valsätrakyrkan
som är en ekumenisk församling och Gottsundaförsamling
som tillhör Svenska Kyrkan.
19/11 Samtal efter gudstjänsten i Valsätrakyrkan. Peter
Weiderud kommer att tala om Globala veckans tema Sida
vid Sida och knyta ihop det med problemställningen med
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våra församlingar som oftast är "kyrkor för etablerade
människor".
Arrangörer: Förbundet för kristen humanism och
samhällssyn - Uppland, i samarbete med Valsätrakyrkan
som är en ekumenisk församling och Gottsundaförsamling
som tillhör Svenska Kyrkan.
21/11 Eriksbergskyrkan (Svk) kl 19.30. Egytian Night - en
helhetsupplevelse av ord, bilder, smaker och dofter från
Egypten. Församlingens ungdomar berättar om sin resa de
nyss kom hem från då de tillsammans med
ungdomsprästen Patrik Magnusson och vik. kh. Christina
Engqvist bl.a. besökte den Koptiska Kyrkan, barnhem,
skolor (med både kristna och muslimska elever), kloster,
avlägsna byar, retreatcentret Anafora, församlingars
söndagsskolarbeteoch en och en annan pyramid!
Arrangör: Heliga Trefaldighets församling
Vallentuna
Församlingarna i Vallentuna ekumeniska råd erbjuder
program med internationell profil.
26/11 Åbybergskyrkan (SMK) kl 18, Lennart Halfvarson
och Margareta Wijk berättar om resa till Kongo Kinshasa.
Vara
Ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan. Sedan Globala
veckans stationsvandring via Pingstkyrkan till
Missionskyrkan. Avslutning med kyrkkaffe.

23/11 Missionscafé i Hagakyrkan (SMK) kl 19. Tema
Oscar Romero. Arr: Betlehemskyrkan, Hagakyrkan och
Vasakyrkan.
26/11 Syd betraktar Nord. Samling i Bethelhemskyrkan
(SMK) kl 16. Arr: Betlehemskyrkan, Hagakyrkan och
Vasakyrkan.
Östervåla och Harbo
13-15/11 Harbo. Utställning om rättvis handel i samarbete
med Diakonia för skola och konfirmander. Arr: Östervåla
kristna samarbetsråd och Harbo ekumeniska råd
15/11 kl 19 i Birgittagården, Harbo. Ekumenisk
församlingsafton om rättvis handel. Arr: Östervåla kristna
samarbetsråd och Harbo ekumeniska råd.
19/11 kl 11 i Harbo missionskyrka, ekumenisk temamässa,
Sida vid sida. Medverkande: Bo Forsberg,
generalsekreterare Diakonia, Håkan Nilsson kyrkoherde.
Arr: Östervåla kristna samarbetsråd och Harbo
ekumeniska råd.
17-19/11 Östervåla missionskyrka. Ungdomskonferens,
God for you, som ansluter till globala veckans tema. Arr:
Östervåla kristna samarbetsråd och Harbo ekumeniska
råd.

Västervik
25/11 Kvinnofrukost i Marieborgskyrkan (SMK) "Global
utveckling och fattigdomsbekämpning". Medverkan Sofia
Walan från Sveriges Kristna Råd.
Västerås
25/11. Centrumkyrkan. Ekumeniska semianrier kl 14 samt
kvällsgudstjänst kl 18. Medverkan: Lennart Molin, Sveriges
Kristna Råd, Per Larsson m.fl. Servering.
Ödeshög
26/11 Immanuelskyrkan (SAM). Gudstjänst kl 18.

Örebro
19/11 Immanuelskyrkan (EFK) Gudstjänst kl 11. Elin
Danielsson och Olle Hansen från Rättvisenätverket Speak
talar om rättvisefrågor.

24 november i Korskyrkan, Östervåla. Kraftverk ungdomssamling. Arr: Östervåla kristna samarbetsråd och
Harbo ekumeniska råd.
26 november kl 11 i Östervåla kyrka, Ekumenisk
temamässa, Sida vid sida. Arr: Östervåla kristna
samarbetsråd och Harbo ekumeniska råd.
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Debattartikel i Kyrkans tidning, Dagen och Broderskap
under Kyrkornas globala vecka 2006

Sida vid sida mot fattigdom och hunger
I dag (23/11) möter kyrkoledare och organisationsföreträdare biståndsministern för att tala
om vad kyrkorna gör för global rättvisa och berätta om sina förväntningar på regeringens
politik för att utrota fattigdomen.
Kyrkornas globala vecka 2006 har rubriken ”Sida vid sida”. Kampen för att utrota fattigdom
och hunger står i fokus. Vår utgångspunkt är att vi är kallade att vara och verka sida vid sida
med rättfärdighetens Gud och varandra.
Vi gläds åt att Kyrkornas globala vecka uppmärksammas för fullt runt om i landets
församlingar. I Svärdsjö firas gudstjänst med Falu fredskör. I Ockelbo samlas församlingarna
till ekumenisk gudstjänst och indisk måltid. Kalix missionsförsamling inbjuder till brödbak
och bildspel i globala veckans tecken. I Lidköping anordnas rättvisekväll med produkter
från den lokala världsbutiken. Frukostseminarier med tema rättvis handel och
fattigdomsbekämpning anordnas i Västervik och i riksdagshuset.
Intresset och engagemanget för Kyrkornas globala vecka växer varje år. Responsen från
församlingar, enskilda personer och organisationer ute i landet är stor. Det finns en kraft i att
samtidigt och tillsammans mötas kring budskapet att alla har samma rätt till Guds skapelse
och att ingen människa ska behöva dö av fattigdom. Genom samlingarna denna vecka sker
något oerhört viktigt. Vi påminns om att vi är medmänniskor, inte bara till våra grannar eller
kolleger, utan också till kaffeodlaren i Colombia, eller mamman i kåkstaden utanför
Johannesburg. Ur den insikten föds kraften att förändra.
Som en del av Kyrkornas globala vecka möter kyrkoledare och organisationsföreträdare idag
biståndsminister Gunilla Carlsson för ett samtal om hur svensk politik för global utveckling
kan bli bättre och bidra till fattigdomsbekämpning och fred.
För att nå den målsättningen spelar biståndet en central roll. Sedan 1970 har detta
ekonomiska stöd till utvecklingsländer bidragit till en fördubbling av antalet barn som går i
skola och en halvering av barnadödligheten. Svenskt bistånd har varit mycket betydelsefullt
för demokratiarbete och fredsprocesser runt om i världen. I ett öppet brev till
regeringsalliansen den 17 oktober 2006, uppmanade svenska kyrkor och organisationer den
nya regeringen att:
• Säkerställa att biståndet bidrar till fattigdomsbekämpning och inte finansierar andra
utgiftsposter i statsbudgeten, som militära insatser, flyktingmottagande eller
exportkrediter.
• Att i högre grad låta mottagarlandet besluta om prioriteringar för biståndet, i de fall
där det finns fungerande demokratiska beslutprocesser.
• Att utöver biståndspolitiken arbeta kraftfullt för rättvisare handelsregler och
avskrivning av skulder för de fattigaste länderna.
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Svenska kyrkor och ekumeniska organisationer har sedan länge också drivit frågan om en
mer restriktiv vapenhandel. Många av oss känner i dag en oro över att det regelverk som
styr vapenhandeln inte är tillräckligt tydligt eller restriktivt. Den svenska exporten av vapen
har fördubblats på fem år och når allt fler länder. Vi motsätter oss den nuvarande
utvecklingen mot en mer generös vapenexport, och anser att den går stick i stäv med strävan
efter en politik för global utveckling, fattigdomsbekämpning och fred. I remissvar till den
svenska krigsmaterielutredningen kräver kristna organisationer en förändrad svensk politik
som mer tydligt tar hänsyn till demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.
Genom att på det här sättet arbeta i olika sammanhang, bidrar vi alla till att förändra
världen. I Indien, Sydafrika och Sverige använder människor sin makt och sitt inflytande på
lokal och nationell nivå för att bekämpa fattigdom och hunger och för att bidra till en mer
rättvis och hållbar utveckling i världen. I Sverige arbetar vi på lokal nivå genom
kvinnofrukostar och gudstjänster, och på nationell nivå genom uppvaktningar av politiker
och arbete med remissvar. På den globala arenan verkar andra för samma mål genom
internationella kyrkliga nätverk och organisationer. Med det perspektivet blir inte våra egna
försök till handling, mindre, utan större. Vårt engagemang – vår församlings, vår kyrkas –
blir pusselbitar i ett globalt pussel av goda krafter.
Gustaf von Essen
Ordförande
Caritas Sverige
Bo Forsberg
Generalsekreterare
Diakonia
Peter Brune
Generalsekreterare
Liv & Fredinstitutet
Krister Åkesson
Direktor
Lutherhjälpen
Maud Andersson
Biståndssekreterare
PMU InterLife
Göran Sturve
Generalsekreterare
Svenska missionsrådet
Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare
Sveriges Kristna Råd
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Kyrkorna mötte biståndsministern
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Kyrkornas globala vecka 2006 - Utvärdering
Bakgrund
Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd och de 28 kyrkor som finns i
rådet. Under Kyrkornas globala vecka vill vi inspirera församlingar och organisationer att lyfta
rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal. Vi vill erbjuda tillfällen och platser för diskussion,
teologisk bearbetning och gemensam handling kring rättvisefrågor.
Kyrkornas globala vecka firas årligen i november i anslutning till domssöndagen. Veckan firades första
gången 2003, då under namnet Kyrkornas globala söndag.
Kyrkornas globala vecka ingår i SKRs projekt Global utveckling och fattigdomsbekämpning, och
finansieras genom stöd från Sida.
Mål
Målet med Kyrkornas globala vecka är ”att öka intresset och kunskapen för globala utvecklingsfrågor
och fattigdomsbekämpning bland aktiva medlemmar i kyrkor och samfund i Sverige”.
Erbjudandet om att vara med och fira Kyrkornas globala vecka går till över 5000 församlingar och
organisationer inom alla kristna traditioner i Sverige. Programmets slutliga målgrupp är 65 000 aktiva
medlemmar i Svenska kyrkor och samfund.
Tema
Kyrkornas globala vecka 19-26 november 2006 hade temarubriken ”Sida vid sida”. Kampen för att
utrota fattigdom och hunger stod i fokus. Vi betonade det ömsesidiga beroende vi har av varandra
världen över. 2006 fördjupade vi även den teologiska grunden för kyrkornas engagemang i
rättvisefrågor.
Arrangörer
Sveriges Kristna Råd arrangerade veckan tillsammans med Caritas, Diakonia, Liv & Fredinstitutet,
Lutherhjälpen, PMU InterLife, Sensus studieförbund, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda
och Svenska missionsrådet.
Projektsekreterare vid SKR för Kyrkornas globala vecka är Sofia Walan. Under 2006 var Sofia
föräldraledig med Maria Persson som vikarie. Projektinformatör är Carl-Johan Friman.
Syftet med utvärderingen
Syftet med utvärderingen är att mäta resultatet av arbetet inom projektet, med utgångspunkt från de
mål som ställdes upp för arbetet i SKRs programbidragsansökan till Sida för perioden 2006-2007.
Utvärderingen bestod i telefonintervjuer till ett urval av Sveriges ca 5000 församlingar. Utvärderingen
är kvantitativ och syftar till att ge svar på följande frågor:
• Hur stor andel av dessa känner till Kyrkornas globala vecka?
• Hur stor andel hur många har genomfört aktiviteter eller gudstjänster i samband med globala
veckan?
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Vilken typ av aktiviteter har man i så fall valt att fokusera på?
Om de inte genomfört aktiviteter – varför inte?
Hur många har använt KGVs hemsida?
Hur påverkar KGV den lokala ekumeniken?
Hur uppfattas initiativ som KGV?

Genom svaren på dessa frågor har vi gjort en skattning och bedömt resultatet i relation till vår
målsättning. Vi har också fått tydliga indikationer på vilka delar av verksamheten som behöver
förändras/förbättras.
Denna utvärderingen är en del av en större utvärdering med statistik på hur många som beställt
material, träffar på hemsidan, pressklipp mm.
Metod, Urval och Genomförande
Kansliet på SKR formulerade telefonenkäter för att ge svar på de frågor som ansågs mest relevanta.
Sedan gjordes ett slumpmässigt urval efter SKRs församlingsregister. Listorna delades mellan 7
personer som fick i uppgift att ringa runt. 100 telefonenkäter besvarades, varav 12 enligt annan mall
än den färdiga enkäten. Detta har försvårat sammanställningen något. Det har också varit svårt att nå
församlingar, särskilt de med lite resurser, därför blir urvalet inte så representativt som vi önskat. Att
urvalet är litet gör det också svårt att dra generella slutsatser.
Kyrkor som deltagit i telefonenkäten:
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen: 7
Evangeliska Frikykran: 6
Katolska kyrkan: 2
Pingströrelsen: 7
Svenska Alliansmissionen: 3
Svenska Baptistsamfundet: 6
Svenska Missionskyrkan: 14
Svenska kyrkan: 55

Resultat
Kännedom: Telefonintervjuerna visar att församlingarna i Sverige har mycket god kännedom om
Kyrkornas globala vecka. 78 av de tillfrågade församlingarna kände till Kyrkornas globala vecka. I en
liknande utvärdering från 2004 kände ca 55% till initiativet. Detta tyder på att arrangemanget lyckats
väl med att etablera sig som en känd företeelse.
Genomfört aktivitet. 22 av 100 församlingar har i någon form uppmärksammat KGV i gudstjänst eller
aktivitet. Resultatet i 2004 års undersökning var 15%. Sammanlagt har 2440 personer deltagit i någon
aktivitet genom dessa 22 församlingar. I genomsnitt 110,9 person per församling. 13 församlingar i
Svenska kyrkan har genomfört aktivitet, 5 församlingar tillhörande Missionskyrkan. Utöver dessa har
en pingstförsamling, en EFS församling, en Allians och en Baptistförsamling genomfört aktiviteter. De
församlingar som tillhör frikyrkorna har i regel haft mer omfattande program för globala veckan och har
också engagerat fler personer per enskilt tillfälle än församlingar tillhörande Svenska kyrkan, som
oftare valt att uppmärksamma KGV under enbart gudstjänsten.
Olika aktiviteter Bland de 22 församlingar som uppmärksammat KGV har haft väldigt varierande
ambitionsnivå. Vissa har berättat i gudstjänsten att det är Kyrkornas globala vecka och kanske satt
upp affischen, medan andra har haft ett mer omfattande program för scouter, ungdomsgrupper,
inbjudna föreläsare och gudstjänster. Nedan följer några exempel:
• Församlingsafton med Göran Greider och Falu Fredskör, samt ekumenisk gudstjänst
• Ämnet tagits upp i predikan under domsöndagens gudstjänst
• Försäljning av rättvisemärkt
• Religionsdialogmöte med inbjuden gäst
• Ekumenisk cafékväll om asylfrågor
• Globalkväll om mission, bistånd och Kongo
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Temakväll om kvinnor och Kongo
Gudstjänst med fokus på Egypten
Präster och pastorer delade ut rättvisemärkt choklad i centrum
Cafékväll om Latinamerika

Varför ej aktiviteter? Det är framförallt tre svar som återkommer på frågan om varför man valt att inte
göra någon aktivitet.
1. Man upplever att man har för lite resurser, framförallt i form av personal, men också att man är
en liten kyrka med för få aktiva för denna typ av arrangemang.
2. Det finns konkurrerande verksamhet. Världens barn infaller precis samtidigt, Lutherhjälpen har
sina insamlingar och Kyrkornas globala vecka ligger nära Advent.
3. En annan väldigt vanlig åsikt är att det är för kort framförhållning. Informationen/Materialet
kommer för sent. Om man vill ha materialet i maj – det är då man planerar för november.
Hemsidan. Hemsidan har använts av 10 av de tillfrågade – och de var allt väldigt nöjda med hemsida
och material.
Ekumeniken: Av de som svarade på den frågan sa 18 stycken att KGV inte bidrar till den lokala
ekumeniken, oftast för att de ansåg denna mycket dålig eller obefintlig på orten. 17 svarade att KGV
var ett bra sätt att stärka ekumeniken.
Allmän inställning till Kyrkornas Globala vecka. 55 personer i undersökningen säger sig vara väldigt
positiva till Kyrkornas globala vecka som arrangemang. 36 har ingen åsikt eller har inte svarat medan
9 är uttalat negativa. Det är lite förvånande att så många är positiva till intiativet när det endast är 22
som faktiskt valt att göra något. Men många som uppgett sig ha för lite resurser har också varit
positiva till KGV.

Analys och måluppfyllelse:
Målsättningen med KGV 2006 års globala vecka var att nå 65 000 personer med budskapet om
globala veckans innehåll. Det är som tidigare nämnts svårt att dra generella slutsatser från vårt
begränsade urval. 22 av 100 församlingar har genomfört någon typ av aktivitet som omfattat 110,9
personer per församling visar ändå på att vi med stor sannolikhet nått vår målsättning. Vad gäller
effektmålen – att dessa personer ska ha ändrat sitt sätt att tänka och agera utifrån denna information
– kan vi inte säga något om i denna undersökning. Vi behöver komplettera med en annan utvärdering
för att tydligare mäta effekterna av de olika aktiviteterna.
Intressant i resultatet är också att så många som 55 av 100 uttrycker sig starkt positivt till globala
veckan. Det tyder på att vi skulle kunna utöka andelen som genomför aktiviteter under KGV.
Rekommendationer:
•
•
•
•

Se till att församlingarna får så mycket information som möjligt under våren och se över
möjligheterna att skicka ut materialet före sommaren.
Bygg ut hemsidan och informera tydligare om hemsidan
Förankringsarbetet behöver stärkas ytterligare, genom ombud, stiftspersoner och centrala
kanslier så att representanter för det egna samfundet pratar mer om KGV
Bli tydligare i adresseringen – ”till verksamhetsansvarig” istället för bara församlingsnamn.

Citat från undersökningen
”Bra sätt att uppmärksamma områden där ekumeniken är viktig, att vi kan förändra tillsammans”
”Vi är bara församlingar och restriktiva med vad vi gör. Men bra att u-veckan tagits upp igen.”
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”Rättvisefrågor har vi uppe ändå, vi har diplom från rättvisemärkt”
”Det är bra för det är viktigt att lokala församlingar känner att de är del av något större”
”Vi har ingen tradition, satsar på mission och Lutherhjälpens insamlingstider, har inte ens fått
materialet till detta”
”Vi visste inte om att veckan fanns, vi är ju bara åtta medlemmar”
”Bra, intressant, fräsch info”
”Kyrkoherden hade ledig helg”
”Det här är bra, jag har saknat ekumeniska u-veckan”
”Det är nära SKMs insamling första advent, det krockar ju nästan”
” Vi använde hemsidan, mycket bra och överskådlig. Använde även barnaktiviteterna efter veckan”
”Det bli en del reaktioner som suck och stön, måste vi engagera oss i något så långt borta”
”Det här är hur bra som helst men vi har brist på tid, och vi har annat, det krävs en eldsjäl”
”Det gäller att fortsätta, så att det blir en tradition. Lång framförhållning är viktigt”
”just internationella frågor passar ju att jobba ekumeniskt”

Sammanställt av Sofia Walan 2007-02-14
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