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LARRY MADRIGAL
Changemaker, Centralamerika
”Män är en del av problemet
och kan därför vara en del av
lösningen.”

TILLSAMMANS GÖR VI
SKILLNAD ÖVER HELA VÄRLDEN
Act Svenska kyrkan arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete,
katastrofinsatser och globalt påverkansarbete i ett 40-tal länder.
Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna
tro. Alla människor är skapade med samma värde och rättigheter och
ska ha makt och möjlighet att förändra sina egna liv och samhällen.
Därför arbetar Act Svenska kyrkan genom att stödja changemakers –
modiga människor som kämpar för demokrati, hållbarhet och rättvisa.
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SOL BALBERO
Changemaker, Filippinerna

LUNGILE DLAMINI
Changemaker, Eswatini
”Genom mentormammaprojektet har jag lärt mig att det som
behövs är tålamod, kärlek och
förståelse. Den som får kärlek
kan ge kärlek vidare.”

”Så länge det finns barn på
gatan, barn som utnyttjas och
inte har råd att äta sig mätta, så
länge vill vi fortsätta att finnas
där för dem.”
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VI KAN INTE VÄNTA
När jag var 14 år bodde jag en vecka på
sommarlovet hos min farmor och farfar
i Hedemora, södra Dalarna. Det fanns inte
alltför mycket att göra och en dag när jag
bläddrade i bokhyllan hittade jag en bok
av Martin Luther King. Utseendemässigt
var det en ganska anspråkslös bok men jag
tyckte att titeln var lite spännande, ”Vi kan
inte vänta”.
Jag blev tagen och läste snabbt ut boken.
Martin Luther King beskrev medborgarrörelsens marsch och arbete för afroamerikaner i det amerikanska samhället på
1960-talet. Jag minns verkligen känslan jag
fick, dels en otrolig vrede över orättvisorna,
dels det hoppfulla i Martin Luther Kings
budskap. Hur han hade gått tillbaka till
bibeltexterna och läst dem på ett annat sätt:
”Ni är skapade underbara, som ni är. Gå ut
och var stolta med hela ert människovärde,
för Gud älskar er.”
Det där blev så starkt, det blev både en
andlig upplevelse och ett socialt uppvak-
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nade för mig. Världen kom nära. Vi delar
samma livsvillkor. Det är inte bara tillvaron här hemma som angår mig, jag är del av
något större. Det är även starkt kopplat till
min kristna tro, att få mod att stå upp för
mina medmänniskor. Det här blev starten
för mitt internationella engagemang.
Jag hoppas den här insamlingskatalogen
kan inspirera dig och din församling i ert
internationella engagemang. För vi kan inte
vänta. Världen behöver alla goda krafter
och vi behöver omsluta varandra och våra
samarbetspartner i omtankar och förbön.
Tillsammans kämpar vi för alla människors
rätt till ett värdigt liv!

Erik Lysén
Chef Act Svenska kyrkan

Kontakt: Givarservice, tfn 010-181 93 00
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900-1223
Swish: 900 1223

Statistik och fakta är senast tillgängliga uppgifter vid insamlingskatalogens framställning,
februari 2022.
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TILLSAMMANS FÖR EN
RÄTTVIS VÄRLD
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och
utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer
och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom,
förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare
lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.
MÄNNISKORÄTTSBASERAT
ARBETSSÄTT
Act Svenska kyrkan grundar sitt arbete i sin
identitet som kyrka. Vi tror på en Gud som
tar ställning för den som är nedtystad, lever
under hot eller befinner sig i en utsatt situation. Människor är skapade till Guds avbild
med ett okränkbart värde. Varje människa
har egen inneboende kraft att förändra sitt
liv, bara de får rätt verktyg och möjligheter.
Act Svenska kyrkan står upp för allas lika
värde och rättigheter oavsett kön, sexuell
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läggning, etnicitet eller religiös uppfattning.
Det är grunden för Act Svenska kyrkans
människorättsbaserade arbetssätt.
CHANGEMAKERS – FÖRÄNDRING
GENOM LOKALA AKTÖRER
Tillsammans med systerkyrkor och samarbetspartner bygger Act Svenska kyrkan
nätverk och skapar förutsättningar för ett
aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre.
Det sker genom changemakers – lokala

För livets skull och tillsammans i den världsvida
kyrkan sänder Gud oss att i ord och handling
dela evangeliet, försvara människovärdet, värna
skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken.
förändringsaktörer. Människor som kan
den lokala kontexten, som själva driver
och skapar förändring. När människor
har makten att förändra sina liv och sina
samhällen skapas förutsättningar för
en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans
nätverk finns många changemakers, både
runt om i världen och hemma i Sverige.
RELIGION HAR MAKT OCH
INFLYTANDE
Religion har i stora delar av världen makt
och inflytande över såväl människors
värderingar och agerande som samhällens
normer och attityder. Tro och religiösa
övertygelser kan användas för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också
förtrycka, stigmatisera och utnyttja
människors sårbarhet. Därför har vi som
kyrka ett särskilt ansvar att kämpa för
jämlikhet och jämställdhet. Act Svenska
kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor
och lokala aktörer för att identifiera och
stärka trostolkningar och traditioner som
bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, samt vågar utmana och
ifrågasätta de som inte gör det. Att alltid stå
upp för människovärdet är en självklarhet
i vår kristna tro.
FÖRÄNDRING GENOM PÅVERKAN
En självklar del i arbetet för en bättre värld
är att försöka förändra de förutsättningar
som ofta sätter käppar i hjulet för utveck-

ling. Act Svenska kyrkans påverkansarbete
riktar sig till politiska beslutsfattare, men
också till makthavare inom myndigheter,
företag eller trossamfund. Det ger möjlighet
att komma åt grundorsakerna till fattigdom
och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

TRE STORA KYRKLIGA
NÄTVERK
Act Svenska kyrkan är medlem i
ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd
(KV) och Lutherska världsförbundet
(LVF). Det ger stora möjligheter att
påverka kyrkornas gemensamma
teologiska reflektion och att arbeta för
fred och mänskliga rättigheter samt
med klimat- och miljöfrågor. Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och andra viktiga forum. LVF har
på uppdrag av FN även ansvar för flera
stora flyktingläger i världen. ACTalliansen, som står för Action by Churches Together, har lokal närvaro i mer
än 120 länder och kan arbeta effektivt
både i långsiktigt utvecklingsarbete
och vid krissituationer.

THE
LUTHERAN
WORLD
FEDERATION
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GÅVOR SOM GÖR SKILLNAD
Tack vare gåvor kan Act Svenska kyrkan stödja närmare 300 insatser
runtom i världen. Arbetet utgår från fem fokusområden: Försörjning
och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, Fred och demokrati, Tro
och lärande samt Katastrofinsatser. Inom varje fokusområde arbetar
Act Svenska kyrkan inom en rad olika projekt i olika delar av världen.

Försörjning och
klimaträttvisa
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Jämställdhet
och hälsa

Fred och
demokrati

Tro och
lärande

Katastrofinsatser

VARJE GÅVA NÅR FRAM
Act Svenska kyrkan bygger långsiktiga
relationer med utvalda lokala partner,
vilket är en stor fördel när det gäller
kontrollen av insamlade medel. Risker för
korruption tas på allvar och genom nära
samarbeten, regelbundna uppföljningar
samt certifierade rutiner och kontroller
minskar risken för att pengar hamnar
i fel händer. För att säkerställa att det
kommer in tillräckligt med pengar och
att de används ändamålsenligt, arbetar
Act Svenska kyrkan med insamling och
administration. Act Svenska kyrkan har
90-konto och kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Act Svenska kyrkan
är också medlem i insamlingsorganisationernas egen branschorganisation
Giva Sverige och följer deras kvalitetskod
för god insamlingsetik. Det garanterar
att gåvorna används på ett effektivt och
ansvarsfullt sätt.
Läs mer på: svenskakyrkan.se/act/
sa-hanteras-din-gava

GE EN GÅVA SOM ANVÄNDS DÄR
DEN BÄST BEHÖVS
För att gåvorna ska göra störst skillnad
och för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt, är det önskvärt
att gåvor kan användas till hela verksamheten. Gåvor som inte är öronmärkta kan
användas där de bäst behövs.
Brinner församlingen/pastoratet för
ett särskilt ändamål finns möjligheten att
öronmärka insamlingsaktiviteter, kollekter och anslag till något av Act Svenska
kyrkans fem fokusområden. Pengarna
öronmärks då till de projekt och insatser
som genomförs inom detta fokusområde.

83%

Ändamålskostnader

SÅ HÄR
FÖRDELAS
PENGARNA

8%

Insamlingskostnader

9%

Administrationskostnader
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NY MODELL FÖR ÖRONMÄRKTA GÅVOR
Tidigare har det funnits möjlighet att
öronmärka pengar till ett insamlingstema,
insamlingsprojekt eller land. Insamlingsprojekten var några få av de drygt 300
projekt som Act Svenska kyrkan
arbetar med.
Under 2022 övergår Act Svenska
kyrkan till att erbjuda öronmärkning
till fem fokusområden. Inom dessa fem
fokusområden finns en större möjlighet
att lyfta fram fler av de projekt som Act
Svenska kyrkan arbetar med. De tidigare
insamlingsprojekten återfinns även inom
de fem fokusområdena.
Inom varje fokusområde kommer
det finnas ett stort utbud av material för
engagemang och insamling; exempelvis
affischer, artiklar, annonser, inspiration
för gudstjänst och andakt, barn- och
ungdomsmaterial, information om vad
gåvor används till samt löpande återkoppling genom bilder och berättelser
från verksamheten.
Inom varje fokusområde kommer
det dessutom att finnas berättelser om
människor som arbetar inom projekten,
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så kallade changemakers. Allt detta
material gör det lättare att berätta om
Act Svenska kyrkan.
Om församlingen/pastoratet brinner
extra för ett specifikt projekt inom ett
fokusområde, går det att välja berättelser
och fakta om just detta projekt i samband
med till exempel insamlingsaktiviteter,
framtagande av lokalt informationsmaterial och församlingskollekter.
Pengarna kan öronmärkas till det fokusområde där projektet ingår och kommer
att användas till både det utvalda
projektet och andra projekt inom
samma fokusområde.
Under en omställningsperiod, fram till
31 december 2022, går det att öronmärka
till specifika projektländer i Svenska
kyrkans kollekt- och betalsystemet (KOB),
likt tidigare år. Pengarna går då i första
hand till just detta projekt, och ifall
projektet skulle bli överfinansierat går
pengarna till de andra projekten inom
samma fokusområde.
Vid frågor och funderingar kring
öronmärkning kontakta Givarservice.

foto: magnus aronson/ikon

Daniel, Maria och Josefin på Givarservice
svarar gärna på dina frågor.
Telefon: 010-181 93 00
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se

GÅVOR FRÅN FÖRSAMLINGAR,
PASTORAT OCH STIFT

GÅVOR FRÅN PRIVATPERSONER

I kollekt- och betalsystemet (KOB)

Act Svenska kyrkan på flera olika sätt:

Som privatperson går det att ge gåvor till

registrerar församlingar, pastorat och
stift sina insamlingsaktiviteter, kollekter

• Månadsgivare via autogiro

och anslag till Act Svenska kyrkan.

• Act Svenska kyrkans gåvoshop

Där finns möjligheten att öronmärka

• Swish, plusgiro och bankgiro

gåvor till Act Svenska kyrkans fem

• Minnes- och hyllningsgåvor

fokusområden eller att låta gåvorna

• Testamente

gå till helheten så att pengarna kan
användas där de bäst behövs.

Swish: 900 1223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900-1223
11

foto: magnus aronson/ikon

Genom det lokala engagemanget
i Sverige kan det viktiga arbetet
för människor i utsatthet runt
om i världen fortsätta.

INSAMLINGSAKTIVITETER,
KOLLEKTER OCH ANSLAG
SKAPA ENGAGEMANG GENOM
INSAMLINGSAKTIVITETER
Konserter, lotterier, tipspromenader,
tävlingar, basarer, fikaförsäljning och
insamling via lokala event eller dörrknackning. Listan på olika aktiviteter för
att samla in pengar och berätta om Act
Svenska kyrkan kan göras hur lång som
helst. Bara fantasin sätter gränser för
vad vi tillsammans kan göra för att skapa
en bättre värld. Anställda och ideellt
engagerade för Act Svenska kyrkan i
församlingarna kan planera och sätta
insamlingsmål tillsammans.
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I Facebookgruppen
Act Svenska kyrkan – idéer
och inspiration kan du dela
idéer med andra engagerade
runtom i landet.
Foldrar och annat insamlingsmaterial att beställa hem till
församlingen finns i Svenska
kyrkans webbshop:
webbshop.svenskakyrkan.se

KOLLEKT – ETT SÄTT ATT
GE TILLSAMMANS
Vid tretton tillfällen per år är det rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Vissa
stift har även beslutat om årliga stiftskollekter till Act Svenska kyrkan. Utöver
det kan församlingarna själva besluta
om församlingskollekter vid exempelvis
gudstjänster, konserter och dop. I en del
församlingar finns principbeslut om att
församlingskollekter i första hand ska tas
upp till Act Svenska kyrkan, för att tydligt
signalera att Svenska kyrkan är en del av
den världsvida kyrkan.
Bjud in kyrkobesökarna att vara med
i kampen för varje människas rätt till ett
värdigt liv: Besluta om kollekt till Act
Svenska kyrkan!

TIPS!
Använd gärna
texterna i den
här katalogen för
att berätta hur
stor skillnad
gåvorna gör.

ANSLAG – ETT STÄLLNINGSTAGANDE
Internationell diakoni och mission ingår
i vårt gemensamma uppdrag som kyrka.
Att anslå medel till Act Svenska kyrkan i
budgeten är ett effektivt sätt att omfamna
detta uppdrag och vara delaktig i arbetet
för en bättre värld. Årliga anslag från
församlingar, pastorat och stift ger förutsättningar för att arbeta långsiktigt med
internationella insatser.
För att besluta om anslag behöver de
förtroendevalda bra beslutsunderlag.
Använd gärna den här katalogen och
information på Act Svenska kyrkans
hemsida för att hitta inspiration.
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FASTEAKTIONEN OCH JULINSAMLINGEN
Varje år har Act Svenska kyrkan två stora
insamlingskampanjer – Fasteaktionen
och Julinsamlingen. Det är intensiva
perioder där vi tillsammans arbetar för
att synliggöra viktiga frågor för en rättvis
värld. Det handlar både om att samla in
pengar till det internationella arbetet och
att engagera och skapa opinion i Sverige.
Fasteaktionen inleds på fastlagssöndagen
och pågår fram till palmsöndagen. Fastan
påminner oss om att solidariskt fördela och
förvalta skapelsens gåvor så att de räcker till
alla. Fastetiden bjuder in till reflektion och
omprövning hur var och en av oss kan bidra
till att alla människor både nu och i framtida
generationer, får samma förutsättningar
att leva andligt, socialt och ekonomiskt
hållbart inom skapelsens gränser.
14

Julinsamlingen pågår från första advent
till trettondagen. Advent och jul påminner
oss om hur Gud kom till oss som Jesus
Kristus, för att vägleda oss i förlåtelse,
upprättelse och medmänsklighet. Julen är
gåvornas tid och tillsammans får vi samla
in gåvor till Act Svenska kyrkans arbete
för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Det handlar både om att
samla in pengar till det
internationella arbetet
och att engagera och
skapa opinion i Sverige.

foto: magnus aronson/ikon

AGERAVOLONTÄR
Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans
Unga och Act Svenska kyrkan.

BLI OMBUD ELLER
SAMORDNARE

De är unga vuxna från 16 år

Om du vill engagera dig för

och uppåt som agerar lokalt för

internationella rättvisefrågor

global rättvisa. Genom aktion,

i din församling kan du bli

information, livsstilsarbete och

ombud eller samordnare för

insamling engagerar de sig för

Act Svenska kyrkan.

en rättvisare värld.
Som ombud har du som uppgift
Läs mer på: svenskakyrkan.se/act

att föra in perspektivet från den

/ageravolontar

världsvida kyrkan i din församling. Som samordnare för det
internationella arbetet blir du
navet i verksamheten. Det är
kyrkoherden som utser samordnaren som har det internatio-

Du är viktig! Utan det lokala
engagemanget skulle det viktiga
arbetet som pågår ute i världen
inte kunna fortsätta.

nella arbetet som en del av sitt
uppdrag.
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Katharina Sparre, anställd i Helsingborgs pastorat, under ett besök på en förskola i Etiopiens
huvudstad Addis Abeba.

DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
– ett nyckelord för Helsingborgs pastorat
I Helsingborgs pastorat finns ett stort engagemang för internationella frågor. Engagemanget delas av anställda, ideella, förtroendevalda och församlingsbor. I pastoratet finns det både tradition och
drivna eldsjälar som bär arbetet tillsammans.
INTERNATIONELLA GRUPPER
I Helsingsborgs pastorat finns tre samordnare och tre internationella grupper. För
att samla in pengar anordnar grupperna
aktiviteter som barnkörskonsert, fika vid
konserter, kafferep, julmarknad, insamling
i samband med dopgudstjänster, lotteri och
försäljning. Detta sker både löpande under
året och under insamlingskampanjerna
Fasteaktionen och Julinsamlingen.
16

”Jag har varit aktiv i det här pastoratet i
drygt 30 år och det har alltid funnits ett
stort internationellt engagemang. När
det arrangeras en insamlingsaktivitet
är det många ideella som hjälper till och
det kommer mycket folk. Det internationella engagemanget är starkt”, berättar
Magnus Wittgren, samordnare för Act
Svenska kyrkan i Helsingborgs pastorat.

EN PROCENT I ANSLAG
Redan 2014 tog kyrkorådet i Helsingborgs
pastorat beslutet att avsätta en procent av
kyrkoavgiften till internationell mission
och diakoni. Både pastoratets kyrkorådsordförande Aina Modig Lindell och kyrkoherde Kristian Lillö är positiva till och
drivande i pastorats engagemang.
”I en tid då världen riskerar att bli
alltmer nationalistisk och populistisk finns
det all anledning att högt uttala att för oss
är en procentsmålet av budgeten till anslag
inte ett tak utan ett golv. Kyrkan är gemenskap, inte något individuellt. Därför tar
gemenskapen ansvar för det viktiga, den
större gemenskapen, just för att kunna vara
kyrka”, säger Kristian Lillö, kyrkoherde i
Helsingborgs pastorat.
”KAN VI MOTIVERA ATT VI INTE
DELAR MED OSS?”
För Helsingborgs pastorat handlar det inte
bara om att skicka pengar till någon utan
att det är självklart att dela med sig. Huvudingången är det teologiska ställningstagandet – att som en del i den världsvida kyrkan
och det som utgör kyrkans grundläggande
uppdrag dela med sig till andra.
”Vad menar vi då när vi betonar att vi är
en del i den världsvida kyrkan? Är det
bara fina ord eller är vi villiga att också
visa i vår budget och verksamhetsstyrning
att vi faktiskt menar detta? Frågan borde
egentligen vara den motsatta – hur skulle
vi motivera att vi inte delar med oss? Jag
tycker det är en anständighetsfråga att
man i sin budget visar delaktighet med de i
vår kyrkofamilj som har betydligt mindre
materiella resurser till sitt förfogande”,
säger Tomas Andersson, en driven eldsjäl
samt ekonomichef i Helsingborgs pastorat.

HELSINGBORGS
PASTORATS FYRA
ARGUMENT FÖR ANSLAG
1. Som en del av den världsvida
kyrkan. Det är ett teologiskt ställningstagande. Vi är en del av den
världsvida kyrkan – dess kallelse
och uppdrag. Det är inte perspektivet att vi ger någonting till någon
annan utan det är ett partnerskap,
ett samarbete.
2. Ett ömsesidigt utbyte. En viktig
del är relationsbyggandet i sig
självt, där den ekonomiska transaktionen är en del. Vi lär oss väldigt
mycket genom att samarbeta med
människor som lever i en helt annan
kontext. Långsiktigheten i relationsbyggandet är i det här sammanhanget centralt.
3. Finns inga skäl mot det. Det går
att vända på det och fråga: Varför
ska vi inte dela med oss? Vad är det
i vårt uppdrag som säger att vi inte
ska vara delaktiga och förmedla
dom resurser som har ställts oss till
förfogande? Kan vi motivera att vi
inte delar med oss?
4. Kan sekulära stater så kan vi.
Som en världsvid kyrka, solidarisk
institution och idéburen rörelse
kan vi väl inte vara sämre än den
sekulära staten, som säger att en
procent av BNP ska sättas av till
internationellt bistånd?

17

BERÄTTA OM
ACT SVENSKA KYRKAN
Genom Act Svenska kyrkan är du med i kampen för alla människors rätt till ett
värdigt liv. Använd berättelserna från katalogen och Act Svenska kyrkans webbplats när du vill berätta för andra om det fantastiska arbete som du är en del av!
Engagera kyrkoråd, körer, konfirman-

Inspirera församlingen att besluta om

der och andra grupper i församlingen

kollekter och anslag till Act Svenska

till att samla in pengar och göra en

kyrkan.

insats för andra människor i världen.
Berätta för medlemmar och kyrkobesökare om hur Act Svenska kyrkan
arbetar internationellt och sprid kunskap
om bistånd och mänskliga rättigheter.

TIPS!
Visa en informationsfilm om Act Svenska
kyrkans arbete för de förtroendevalda
inför budgetarbetet. Det finns flera olika
filmer att välja mellan på intranätet.
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Det går även bra att boka en inspirationsföreläsning. Hör gärna av dig till Givarservice som kan hjälpa till med underlag
och att boka in en föreläsare.

ÅTERKOPPLING
PÅ BLOGGEN
På Act Svenska kyrkans blogg
kan du ta del av berättelser
från verksamheten:
blogg.svenskakyrkan.se/act

VÄRVA
MÅNADSGIVARE
Beställ gärna foldrar om att bli
månadsgivare för att dela ut i
din församling. Regelbundna
gåvor från månadsgivare
underlättar planeringen av
långsiktigt stöd, omkostnaderna blir lägre och gör det
enkelt att ge. Givaren får
återkommande återkoppling
via brev och e-post.
Som månadsgivare tar du varje
dag ställning för människor som
lever i utsatthet!

På Act Svenska kyrkans intranät hittar
du material som affischer, kollektcirkulär,

FÅ NYHETER FRÅN
ACT SVENSKA KYRKAN
Act Svenska kyrkan gör regelbundet digitala och postala
utskick till ideella och anställda
som är registrerade i Svenska
kyrkans organisationsregister
Kyrksam. Kyrksam är Svenska
kyrkans gemensamma register
för kontaktuppgifter.
Får du ingen information från
Act Svenska kyrkan i dag kan du
bli registrerad som ombud eller
intresserad. Kontakta behörig
administratör i din församling
för hjälp att bli registrerad i
Kyrksam.

barnmaterial och mycket mer.

ACT SVENSKA KYRKAN PÅ WEBBEN
Du kan alltid hitta information, inspiration och aktuella berättelser från Act Svenska kyrkans
arbete på vår webbplats. Följ flödet i sociala medier och delta med dina reflektioner eller ställ
dina frågor och få snabbt svar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webbplats: svenskakyrkan.se/act
Intranät: internwww.svenskakyrkan.se/act
Kunskapsportalen Actum: svenskakyrkan.se/act/actum
Webbinarium: svenskakyrkan.se/act/webbinarium
Blogg: blogg.svenskakyrkan.se/act/
Facebook: facebook.com/actsvenskakyrkan
Instagram: instagram.com/act_svenskakyrkan
YouTube: youtube.com/c/ActSvenskakyrkan
Twitter: twitter.com/act_svk
LinkedIn: linkedin.com/company/actsvenskakyrkan
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KUNSKAPSPORTALEN
ACTUM ÄR HÄR
Actum är platsen för dig som vill möta människor över hela världen
och tillsammans göra skillnad. Här finns kunskap om Act Svenska
kyrkans arbete som inspirerar till engagemang.
svenskakyrkan.se/act/actum

TESTA KUNSKAPER

MED QUIZ

DISKUTERA

INTERAKTIV
WHITEBOARD
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Varje fokusområde avslutas
med ett quiz – följ era
framsteg med smarta
funktioner som checkar
av utförda moment.
Välj ett färdigt konversationskort eller skriv egna
diskussionsfrågor.

Perfekt för individuell
fördjupning, som studiecirkel eller underlag för
workshop.

UTFORSKA DE FEM
FOKUSOMRÅDENA
Varje fokusområde innehåller
berättelser om changemakers,
bilder, videor, fakta och tips
på fördjupning. Använd det
tillhörande studiematerialet för
att själv eller i grupp lära dig
mer om Act Svenska kyrkan!

Försörjning och
klimaträttvisa

Jämställdhet och hälsa

Fred och demokrati

Tro och lärande

GLOBALA MÅL

Läs om hur Act Svenska kyrkan
jobbar med de globala målen
för hållbar utveckling.

Katastrofinsatser
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foto: paul jeffrey

FÖRSÖRJNING OCH
KLIMATRÄTTVISA
Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors
rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och
klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor
kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende
och framtidstro.
Trots att den globala fattigdomen har
minskat de senaste decennierna har
coronapandemin slungat hundratals
miljoner människor tillbaka i fattigdom
och hunger. Kvinnor och flickor drabbas
oftast hårdast och riskerar att behöva sluta
skolan eller bli bortgifta för att hjälpa sina
familjer ekonomiskt. Bristande respekt
för mänskliga rättigheter och klimatförändringarnas konsekvenser försvårar
situationen ytterligare.
22

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa
och hållbara försörjningsmöjligheter för
människor som lever i utsatthet, fattigdom
och i klimatnödläge.
Arbetet genomförs tillsammans med
lokala kyrkor och samarbetspartner för
att stärka människors egna möjligheter till
försörjning. Samtidigt ställer Act Svenska
kyrkan krav på makthavare att förverkliga
rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt.

INSAMLINGEN GÖR
SKILLNAD

50%

10%

De rikaste tio procenten av jordens
befolkning orsakar
hälften av alla
utsläpp.

Den fattigaste
hälften av jordens
befolkning orsakar
endast tio procent
av alla utsläpp.

ÖVER

950 MILJONER
människor har inte tillräckligt
med mat.

Pengarna går bland annat till utbildningar
i hållbart jordbruk, tåliga grödor och
skogsskydd, yrkesutbildningar för att
människor ska kunna försörja sig själva
och sina familjer samt stödjande boenden
för barn som annars skulle leva på gatan
utan försörjning. De bidrar till jämställdhet, bland annat för att säkra matförsörjningen trots klimatförändringarnas
konsekvenser. De stöttar kvinno- och
spargrupper där människor får utbildning
i sina rättigheter och hur de gemensamt
kan spara och låna till större investeringar
tillsammans.
Pengarna leder till hållbar försörjning och
klimaträttvisa för människor i utsatthet.

100 KR

räcker till utbildning för en jordbrukare
i Etiopien, att ge näring till jorden och
bedriva klimatanpassat växelbruk,
trädplantering, terrassodling och
vattenbevarande metoder.

160 KR

räcker till fyra mangoplantor för en
familj i Etiopien, att tillföra ny näring
till jorden och få varierad mat och
tryggare inkomster.

300 KR

räcker till fröer för tre familjer i Sydsudan, att odla naturligt tåliga grödor
som står emot nyckfullt väder och kan
ge mat på bordet.

Ett av fem barn i världen
är undernärt.

650 KR

räcker till ett team av socialarbetare
i Filippinerna, att göra stödjande och
utredande besök hos en barnfamilj
som lever på gatan.
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foto: samuel larsson/ikon

JÄMSTÄLLDHET OCH
JORDBRUK I TANZANIA
För att minska fattigdomen på landsbygden i Tanzania arbetar Act
Svenska kyrkans systerkyrka med att stärka kvinnors rätt till mark,
egendom och resurser. Lärdomarna från arbetet med att ge kvinnor kor
och kunskap i djuruppfödning har tydligt visat att jämställdhetsarbete
är en förutsättning för att fler familjer ska kunna ta sig ur fattigdom.
Arbetet som Act Svenska kyrkan bidrar
till sker till exempel genom spargrupper
där bönder lånar ut pengar till varandra
för större investeringar och kvinnor
kan öka sin ekonomiska självständighet.
Eftersom kvinnor ofta är ansvariga för att
hämta ved och producera mat drabbas de
extra hårt av klimatförändringarna.
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Genom utbildningar om mjölkproduktion, avokado- och biodlingar får
människor verktyg för att både bevara
miljön och generera inkomster. Under
de närmaste åren planerar projektet även
att installera energisnåla kaminer för
att minska vedförbrukningen och
underlätta matlagning.

foto: samuel larsson/ikon

KRISFÖREBYGGANDE
KLIMATARBETE I ETIOPIEN
I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas
påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act
Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering
av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar
bördiga jordar.
Tillsammans med lokala partner arbetar Act
Svenska kyrkan med att implementera nya,
hållbara grödor, bygga bevattningskanaler
och utbilda jordbrukare som vill minska sin
miljöpåverkan och skydda den livsviktiga
naturskogen. En annan viktig del av arbetet
är självhjälpsgrupper där kvinnor får lära sig
odlingstekniker, ekonomihantering, demo-

krati och ledarskap. Grupperna gör att kvinnorna kan förbättra sin ekonomiska situation
och höja statusen för kvinnor i samhället.
Act Svenska kyrkans projekt för jämställdhet, hållbarhet och försörjning har
varit så framgångsrikt att den etiopiska
staten och andra organisationer tagit
efter modellen.
25
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foto: magnus aronson/ikon

BYUTVECKLING OCH SKOLGÅNG
FÖR FLICKOR I EGYPTEN
Act Svenska kyrkan samarbetar med den koptisk-ortodoxa kyrkan
i Egypten för att stötta invånare på landsbygden och i utsatta
samhällen. Det handlar exempelvis om jordbruksutveckling och
småföretagande, men också om utbildning i läs- och skrivkunnighet
och om att stärka kvinnors och flickors rättigheter.
På den egyptiska landsbygden finns
många byar som varken har skolor,
sophantering eller ordentliga vägar.
Människor har inte fått lära sig att läsa
och skriva, och flickor diskrimineras i
stora delar av samhället.
Act Svenska kyrkan arbetar med
lokala partner för att stötta befolkningen.
Alla insatser utgår från de lokala behoven

och fältarbetarna som leder arbetet rekryteras från närområdet. De engagerar i sin
tur andra lokala aktörer och invånare, och
planerar arbetet tillsammans med dem. På
så sätt får människor möjlighet att utkräva
ansvar av de lokala myndigheterna och
själva skapa den förändring de vill se i sitt
närområde.

Alla insatser utgår från
de lokala behoven och fältarbetarna som leder arbetet
rekryteras från närområdet.
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BARN SKA SLIPPA BO PÅ
GATAN I FILIPPINERNA

40%
100 MILJONER
INVÅNARE

LEVER I
FATTIGDOM

ÖVER
60 000
GATUBARN
I HUVUDSTADEN
MANILA

Tillsammans med tre barnrättsorganisationer och ett brett nätverk
av kristna kyrkor arbetar Act Svenska kyrkan för att skydda barn
från våld och utsatthet i Filippinerna. Arbetet innefattar skyddade
boenden, uppsökande verksamhet, drop in-center i utsatta områden
och påverkansarbete mot myndigheterna. Barnen får mat, utbildning,
sjukvård och en säker plats att vara på.
I Filippinerna lever nästan hälften av
befolkningen i fattigdom. Många barn har
inget riktigt hem. Extremväder som översvämningar och tyfoner blir allt vanligare
på grund av klimatförändringarna, vilket
gör att människor också tvingas lämna
sina hem vid kusterna för ett liv på gatan
i storstäderna.
Tillsammans med filippinska kyrkor
och partner arbetar Act Svenska kyrkan
för att skydda barn från våld och utsatthet.
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Målet är att barnen ska kunna leva med
sina föräldrar, men i de fall där barnet inte
har en familj eller om föräldrarna inte kan
ta ansvar för sina barn, erbjuds långtidsboenden på trygga platser.
Barnen får skolgång, kunskap om
sina rättigheter, lära sig att ta ansvar och
att samarbeta i grupp. Via dagcenter och
boenden får barnen också hjälp att bearbeta svåra upplevelser, juridiskt stöd och
hjälp att ta sig ur drogberoende.

foto: magdalena vogt

”Så länge det finns barn på gatan,
barn som utnyttjas och inte har råd
att äta sig mätta, så länge vill vi
fortsätta att finnas där för dem.”
Sol Balbero

Revisor och socialarbetare, medgrundare
av organisationen Kanlungan, Filippinerna

Hur började ditt engagemang för
gatubarnen?
– Jag jobbade i många år som revisor
för myndigheterna, men jag tröttnade
på att räkna andra människors pengar.
Dessutom gillade jag inte all korruption
jag såg. Jag hade precis blivit kristen och
ville göra något mer meningsfullt med
mitt liv. Efter att först ha jobbat hos en
annan organisation startade jag och en
annan kvinna ”Kanlungan”. Det betyder
”tillflyktsort”. Jag visste egentligen
ingenting om socialt arbete, men jag
kunde helt enkelt inte låta bli att
hjälpa till!
Vad är den största utmaningen?
– Polisbrutaliteten mot dem som lever på
gatan börjar tyvärr bli ett problem igen.
Samtidigt ser vi att en stor del av över-

greppen mot barn har flyttat till internet.
Även väldigt unga barn tvingas sälja sig
själva framför webbkameror, tvingade
av sina föräldrar. Men den svåraste utmaningen är fattigdomen. Det är hundratusentals familjer som inte har råd att ge
sina barn det mest grundläggande, som
mat, tak över huvudet och skolgång.
Hur arbetar ni för att hjälpa barnen?
– Det är en kombination av att se till
att de får utbildning, trygghet och den
sjukvård de behöver. Påverkansarbete mot
myndigheterna är också viktigt. På så sätt
kan vi bryta cirkeln av nya generationer
som tvingas leva på gatan eller soptippar.
Act Svenska kyrkan har varit en av våra
allra viktigaste samarbetspartner under
alla dessa år. Vi skulle inte kunna ha
åstadkommit det vi gjort utan deras hjälp.
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foto: josefin casteryd/ikon

JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA
Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet,
ska kunna leva ett liv i värdighet. Religiösa aktörer har i många delar
av världen stort inflytande över normer och sedvänjor kopplade
till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan
samarbetar med kyrkor och organisationer som står upp för jämställdhet och kämpar för allas rätt till sin egen kropp.
Varje människa har rätt att få bestämma
över sitt eget liv och sin egen kropp. Ändå
utsätts miljontals kvinnor, flickor och
hbtqi+-personer för våld och diskriminering på grund av könstillhörighet. Sexuellt
våld, tvångsgifte och könsstympning är
exempel på övergrepp som drabbar strukturellt utsatta grupper och många nekas
exempelvis utbildning och hälsovård.
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Religiösa aktörer och företrädare har makt
och inflytande över vad som anses rätt
och fel inom ett samhälle. I många delar av
världen står de också för viktiga samhällsfunktioner och sociala trygghetssystem,
så som skolor, sjukhus och domstolar.
Det innebär unika möjligheter att påverka
och ett särskilt ansvar att bidra till
positiv förändring.

INSAMLINGEN GÖR
SKILLNAD
Varje dag
könsstympas över

10 000
FLICKOR
i världen.

VARJE DAG GIFTS

30 000 FLICKOR
under 18 år bort.

Pengarna går bland annat till hälsovård
för kvinnor och hbtqi+-personer
som drabbas av diskriminering och
övergrepp på grund av sitt kön. De
används för att utbilda människor om
sex och samlevnad, särskilt med fokus
på rättigheter kopplade till sexuell och
reproduktiv hälsa. Detta kan till exempel
vara information om farorna med könsstympning, stöd till självhjälpsgrupper
och påverkansarbete mot könsrelaterat
våld. Ett annat exempel på vad pengarna
används till är hembesök med hälsokontroller hemma hos mammor och barn
för att förebygga undernäring
och hälsoproblem.
Pengarna leder till jämställdhet och
hälsa – för allas rätt till ett värdigt liv.

250 KR

räcker till utbildning i sexualkunskap
för tio ungdomar i Tanzania, att lära
sig fakta och rättigheter kring sex och
samlevnad.

300 KR

räcker till månadsbidrag för en vuxen
stödperson i Tanzania, att hjälpa flickor
som riskerar könsstympning.

350 KR

Var tredje kvinna utsätts
för våld under sitt liv, oftast av
en man i sin närmaste familj.

räcker till veckolön för en mentormamma i Eswatini, att stötta barnfamiljer i utsatta områden i frågor om
hygien, vaccination och rättigheter
kring hälsa.

1 375 KR

räcker till ett startkapital för våldsutsatta kvinnor i Indien, att starta eget
företag och bli självförsörjande.
31
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foto: helena goldon/ikon

KAMPEN MOT KÖNSSTYMPNING
I TANZANIA
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med tanzaniska systerkyrkor och partner för att ändra skadliga normer och föreställningar,
och för att stoppa kvinnlig könsstympning. Arbetet handlar om att nå
människor i alla delar av samhället, exempelvis genom ungdomsklubbar
i skolor, utbildningar i kyrkor samt nationella radio- och tv-kampanjer.
Könsstympning är förbjudet enligt lag i
Tanzania. Trots det stympas fortfarande
runt 70 procent av flickorna i vissa områden. Miljontals flickor och kvinnor har
omskurits i syfte att göra dem attraktiva på
äktenskapsmarknaden. Det är en djupt rotad
tradition som är mycket svår att ändra på.
Act Svenska kyrkan stödjer ett stort
nätverk av kyrkor i Tanzania, som enga-

gerar sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig
könsstympning. Att med hjälp av lokala
personer bryta tystnaden, sprida kunskap
och påverka på alla nivåer, är en nyckel för
att uppnå förändring. Genom att påverkansarbete drivs på många olika platser
i samhället, och av människor lokalt, blir
förändringen effektiv och långsiktig.

”Även om det inte gjorde ont att bli skuren, skulle jag vara
emot det eftersom jag inte ser något bra med det. Om det
fanns fördelar, kunde vi kanske överväga det, men det finns
inga. Inget av värde. Det finns inget.”
Monifa, som genom en lokal kristen skolklubb
har fått utbildning om sina rättigheter.
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foto: josefin casteryd/ikon

GRUPPER MOT KÖNSRELATERAT
VÅLD I INDIEN
I många av Indiens slumområden är våldet mot flickor, kvinnor och
hbtqi+-personer utbrett. Act Svenska kyrkans projekt på den indiska
landsbygden handlar bland annat om att stötta självhjälpsgrupper, som
håller samman och hjälper varandra inte bara med mat och sjukvård utan
även för att skydda varandra vid våld i hemmet och problem i familjen.
Genom Act Svenska kyrkans projekt
i Kolkata, Cuttack och Bhubaneswar
organiseras självhjälpsgrupper, fackföreningar och föreningar mot våld.
Självhjälpsgrupperna utgör en säkerhet
och trygghet i samhället.
Tillsammans vågar deltagarna kräva
sina rättigheter gentemot arbetsgivare,
34

lokala myndigheter och polis. De samarbetar för att involvera män i kvinnors
rättigheter och prata om synen på
kvinnor och kvinnans plats i samhället.
Tillsammans kan de utmana attityder
och traditioner som hindrar kvinnor
och hbtqi+-personer från att leva
ett värdigt liv.

foto: maria wiborgh/ikon

TRYGGARE LIV FÖR FLICKOR
I LATINAMERIKA
I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck.
Många kvinnor och barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Act
Svenska kyrkan stödjer ett nätverk i Brasilien och Honduras som arbetar
med att förebygga och synliggöra övergrepp mot barn genom utbildning
av ledare och lärare i församlingar, skolor och frivilligorganisationer.
Våld och sexuella övergrepp mot kvinnor
kan i vissa kontexter vara normaliserat.
Övergreppen börjar ofta redan när de
är barn. Genom utbildningar runtom i
samhällets olika instanser får tusentals
deltagare verktyg att hjälpa barn i alla olika
åldrar. Små barn lär sig via lek att hitta
nycklarna för att kunna berätta om över-

greppen. Äldre barn får lära sig att juridiskt
kunna argumentera för sina rättigheter.
Nätverket driver påverkansarbete på
alla nivåer och kämpar för alla barns rätt till
kroppslig integritet och självbestämmande.
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MENTORMAMMOR
NÅR UTSATTA FAMILJER
I ESWATINI

42%
1,5 MILJONER
INVÅNARE

MER ÄN VAR FJÄRDE
INVÅNARE ÄR HIV-POSITIV

LEVER PÅ MINDRE
ÄN 1,90 USD/DAG

Act Svenska kyrkan stödjer projekt med mentormammor i Sydafrika,
Eswatini, Etiopien och Egypten. Mentormammorna arbetar med att
söka upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om
hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin
egen kropp.
I de fattigaste bostadsområdena invid
industrier och storstäder är unga
kvinnor och barn i stor fara. Undernäring, sjukdomar samt skador från våld
och övergrepp hotar livet. Många unga
mammor är lämnade att ensamma kämpa
för sin egen och sina barns överlevnad.
Mentormammorna är mammor som
själva lever i fattiga områden och får
utbildning i att utföra hälsovård och
36

samtalsstöd. De har, till skillnad från
sjukhusvården, möjlighet att finnas där
för varje familj. När de gör hembesök
bygger de förtroende med mammor
och barn. På så sätt kan de lättare se
vad som står i vägen för en god hälsa
och stötta familjerna i kampen för att
förbättra sin situation. I utsatta bostadsområden kan mentormammornas besök
rädda liv!

foto: josefin casteryd/ikon

”Genom mentormammaprojektet har
jag lärt mig att det som behövs är
tålamod, kärlek och förståelse. Den
som får kärlek kan ge kärlek vidare.”
Lungile Dlamini

Socialarbetare inom mentormammaprojektet, Eswatini

Hur började ditt engagemang för
unga mammor?
– För åtta år sedan när jag blivit mamma
till min son, sökte jag jobb som mentormamma för att jag ville lära mig mer om
att ta hand om honom. Genom projektet
har jag sedan fått möjlighet att utbilda mig
vidare på universitet. I dag ansvarar jag
för de särskilt svåra fall som mentormammorna behöver ta vidare till polis,
sjukhus eller sociala myndigheter.
Vilka är de största utmaningarna
som du möter?
– Situationen är svår för unga människor
som flyttat till städerna för att söka arbete
i industrierna. Flickorna blir ofta gravida
och pojkvännerna, eller ibland förövarna,
tar sällan ansvar för sina barn. Tillfälliga
partner är en överlevnadsstrategi och med

det följer våld, övergrepp och sjukdomar
så som hiv. 80 procent av kvinnorna som
mentormammorna möter är hiv-positiva.
Unga kvinnor blir utnyttjade – ekonomiskt, fysiskt, mentalt och sexuellt. De är
ensamma. Grannar flyttar och byts ut hela
tiden i de här hyreshusen och det är svårt
att anförtro sig till någon som kan vara
borta nästa dag.
Hur kan mentormammorna
göra skillnad?
– Mentormammorna är de enda som frågar
och lyssnar utan att döma. När de gör hembesök bygger de förtroende med mammor
och barn, då kan de stötta familjerna att
förbättra sin situation. Som mentormamma
lärde jag mig att det handlar om att lyssna
och visa medkänsla. Med rätt stöttning kan
de flesta hitta ett sätt att orka leva vidare.
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foto: carlos zaparolli

FRED OCH DEMOKRATI
Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet
att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras.
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över
hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit
och gemenskap, och uppnå hållbar fred.
Våld och inskränkandet av mänskliga
rättigheter är stora problem i hela världen.
Människor hindras från att göra sina
röster hörda både genom direkt fysiskt
våld och genom orättvisa strukturer. Överallt inskränks människors rättigheter
på grund av deras kön, etnicitet, religion
eller på andra grunder.
De senaste åren har antalet länder som
anses vara helt demokratiska minskat, och
coronapandemin har på många platser
använts som ursäkt för att begränsa
civilsamhället ytterligare.
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Varje människa är älskad av Gud och
har samma värde och rätt. Därför arbetar
Act Svenska kyrkan för att försvara
människors rättigheter.
Detta kräver ett grundläggande
arbete för fred, försoning, jämställdhet
och inkludering. Det kan till exempel
handla om utbildningar för att förhindra våld i hemmet, att stötta människor
i att utkräva sina rättigheter gentemot
myndigheterna och att skydda hotade
människorättsförsvarare.

INSAMLINGEN GÖR
SKILLNAD

8%
Endast åtta procent av
världens befolkning lever i helt
demokratiska stater.

MINST

39 LÄNDER
befann sig i väpnad konflikt
2020 – de flesta i inbördeskrig.

Pengarna går till att stödja organisationer som arbetar för fred, bland
annat genom att stärka kvinnors
deltagande i civilsamhället och utbilda
om barns rättigheter. I Sydsudan får
barn och unga möjlighet att delta i
”fredsklubbar” där de lär känna andra
från olika folkgrupper och lär sig lösa
konflikter tillsammans. I Colombia
får bönder och ursprungsbefolkning
utbildning i att kräva sina rättigheter gentemot myndigheterna för
att få stanna på sin mark. I Palestina
får människor tillgång till akut canceroch mödravård, som de annars skulle
nekas på grund av gränskontrollerna
och konflikten.

230 KR

räcker till tre dagars grundutbildning
inom konfliktförebyggande arbete för
en deltagare i en lokal fredskommitté
i Zimbabwe.

350 KR

räcker för att ett tiotal personer med
olika etnisk bakgrund i Sydsudan ska
kunna delta i dialogmöte om att finna
fredliga vägar att leva tillsammans
i samhället.

760 KR

25%

räcker till en workshop om könsroller
för en person i Centralamerika, att
kunna stå emot machokulturens våld
och verka för fredlig konfliktlösning i
sitt sammanhang.

Endast 25 procent av ledamöter
i världens parlament är kvinnor.
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foto: ain media

MOBILA KLINIKER OCH LIVSVIKTIG
VÅRD I PALESTINA
Alla människor har rätt till vård, även under konflikter och ockupation.
Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem,
som specialiserat sig på att ge vård till människor som bor i palestinska
områden på Västbanken och i Gaza.
På Västbanken och i Gaza är det mycket
svårt för palestinier att få vård. Det saknas
sjukhus och människors rörelsefrihet är
begränsad på grund av konflikten.
Act Svenska kyrkan stödjer Augusta
Victoria-sjukhuset som har en särskild
avdelning för cancersjuka barn och mammografibussar för att besöka kvinnor som
inte själva kan ta sig till sjukhuset. Sjukhuset har även en psykosocial mottagning
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med socialarbetare som ger rådgivning
åt patienter och deras familjer, samt en
dialysavdelning för behandling av diabetes
hos barn och vuxna.
Under 2019 påbörjade sjukhuset även
bygget av en ny avdelning för äldrevård
och vård i livet slutskede. Augusta
Victoria-sjukhusets arbete för allas rätt
till vård är livsavgörande för tusentals
barn och vuxna.

foto: magnus aronson/ikon

HUMANITÄRA OCH LÅNGSIKTIGA
INSATSER I KONFLIKTENS SYDSUDAN
Act Svenska kyrkan arbetar både humanitärt och långsiktigt i och runt
Sydsudan. Utvecklingsarbetet handlar om konfliktlösning och arbete
för kvinnors och barns rättigheter samt att stärka det civila samhället
i kampen för ett fredligt, demokratiskt land.
I Sydsudan pågår en av världens mest
våldsamma och långdragna konflikter,
med strider mellan flera olika folkgrupper.
Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem.
Över en miljon barn i Sydsudan går inte
i skolan. Barnäktenskap är vanligt förekommande och unga pojkar riskerar hela
tiden att bli rekryterade in i armén. Det
politiska läget är spänt och väpnade kon-

flikter mellan rebellgrupper och regeringsarmén avlöser varandra.
Act Svenska kyrkans arbete på plats är
brett och innehåller både humanitärt stöd
och långsiktig utveckling i byar. Exempel
på byutveckling är kapacitetsbyggnad,
lokal konfliktlösning och arbete med
kvinnors och barns rättigheter. Stora delar
av arbetet sker bland internflyktingar som
måste starta om hela sina liv.
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foto: thomas ekelund/ikon

KAMPEN FÖR HÅLLBAR FRED
I COLOMBIA
I Colombia arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med ACTalliansen för att bidra till en rättvis och hållbar fred, både genom
stöd till konfliktens offer och genom att bekämpa grundorsakerna
till konflikten.
De interna väpnade konflikterna i
Colombia har pågått i över ett halvt sekel.
Konflikterna har skördat över 250 000 liv
och drivit mer än sju miljoner människor
på flykt. Fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan utgör
en historisk möjlighet att få slut på den
väpnade konflikten. Men kriget pågår fortfarande och andra väpnade grupper tar vid
i kölvattnet av de som avmobiliserar sig.

Fred måste byggas underifrån, från
gräsrotsnivå och med deltagande av de
människor som drabbats hårdast av konflikten. Urfolk, afrocolombianer, kvinnor
och småbönder har utstått fruktansvärda
övergrepp och diskrimineras och utesluts
när viktiga beslut fattas. Act Svenska
kyrkan arbetar för att mänskliga rättigheter ska respekteras och allas röster
ska höras.

”Det vi behöver göra är att jobba med att påverka beslutsfattare, medvetandegöra människor om deras rättigheter
och kämpa för att ge viktiga grupper mer inflytande.”
Juliana Bazán Londoño, anställd hos
Act Svenska kyrkans partner i Colombia.
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KAMPEN MOT
MACHOKULTUREN I
CENTRALAMERIKA

I GUATEMALA ÖKADE ANTALET
ANMÄLNINGAR OM VÅLD I HEMMET

47 MILJONER
INVÅNARE I
CENTRALAMERIKA

MED 50 PROCENT
MELLAN MAJ 2020 OCH MAJ 2021.

314
KVINNOR
MÖRDADES I HONDURAS 2021

I Centralamerika arbetar Act Svenska kyrkans partner bland annat
med kurser kring skadlig maskulinitet, samtalsgrupper för att
motverka våld inom familjen, juridisk hjälp till våldsutsatta kvinnor
och antivåldsaktiviteter som riktar sig till unga i riskområden.
Inkomstklyftorna i den centralamerikanska regionen är stora och majoriteten av
befolkningen lever i fattigdom. Våldet är
en del av machokulturen som tillsammans
med gängkriminaliteten och fattigdomen
skapar stora flyktingströmmar.
Tillsammans med lokala partner arbetar Act Svenska kyrkan för att förebygga
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våld. Fokus ligger på jämställdhetsfrågor
och att erbjuda människor, särskilt
kvinnor, verktyg för att ta plats och
påverka i samhället. Arbetat handlar
även om stöd till de människor som
emigrerar och vandrar farliga och långa
sträckor i hopp om ett tryggare liv.

foto: magnus aronson/ikon

”Män är en del av problemet och kan
därför vara en del av lösningen.”
Larry Madrigal

Direktor på Centro Bartolomé
de Las Casas, Centralamerika

Hur startade ditt engagemang för
den här frågan?
– Jag växte upp med en stark mamma som
kämpade för mänskliga rättigheter. När jag
sedan började studera teologi upptäckte jag
en motsättning mellan det jag fick lära mig
och hennes kamp. Och då insåg jag att män
behöver någon som porträtterar dem själva
och maskuliniteten.
Varför är det så viktigt att prata med
män om maskulinitet?
– Traditionellt har genusfrågan använts
mest för att prata om kvinnor. Men maskulinitet är minst lika viktigt eftersom
det rör den samhällsgrupp som i många
delar står för upprätthållandet av orättvisa
mellan könen. Männen är en del av
problemet och kan därför vara en del
av lösningen.

Vad har ni sett för effekter av
utbildningarna?
– Vi ser en förvandling hos många av de
män vi jobbar med. Till en början anser
många män att genus inte har med dem och
deras liv att göra. Men allteftersom ser de
själva att de har en roll i detta. Många väljer
då att uttryckligen vara med och stötta
kvinnorna i deras närmaste omgivning. Det
kan till exempel handla om att uppmuntra
dem att ta plats eller anta ledande positioner.
De inser kvinnors potential och kapacitet.
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foto: ulrika lagerlöf/ikon

TRO OCH LÄRANDE
Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv
betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni,
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska
kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att
med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.
I många kontexter har religiösa aktörer
befolkningens högsta förtroende och kan
därför påverka normer och strukturer
inom ett samhälle. Människor lyssnar ofta
mer på sina religiösa ledare än på politiker
och myndigheter. Teologisk utbildning som
uppmuntrar till kritiskt tänkande, motverkar religiös extremism och polarisering
och bidrar till att människor fördjupas
i sin tro, är avgörande för att kyrkans
anställda och ideella ska kunna fullfölja
sitt samhällsansvar.
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Act Svenska kyrkans vision är liv i
Guds rike – en helad skapelse och
mänsklighet i samhörighet, rättvisa,
frihet och fred. Teologisk utbildning
stärker människor att anta uppdraget
som medhjälpare i Guds mission för en
helad värld. Det sker genom högskoleutbildningar och forskningsstudier,
kurser och workshoppar för anställda
och ideella inom olika samfund samt
församlingsutveckling och utbyten
med andra kyrkor och aktörer.

INSAMLINGEN GÖR
SKILLNAD

30%
Kristendomen är världens
största religion, med över trettio
procent av världens befolkning
som anhängare.

Pengarna går bland annat till utbyten
med andra kyrkor, för att vi ska stödja
och utmana varandra i att utveckla vår
tro, bibeltolkning, teologi och verksamhet. De stödjer samarbetskyrkors
utbildningar för såväl kyrkoledare som
församlingsmedlemmar. De används till
forskning och högre akademiska studier
inom teologi och utveckling, oftast med
fokus på genusrättvisa och mänskliga
rättigheter. De kan bekosta utbildningsmaterial och terminsavgifter för studenter som annars inte haft råd med teologiska studier. De bidrar till jämställdhet
genom att premiera att både män och
kvinnor deltar i kurser, både som ledare
och deltagare. De används också till
interreligiösa seminarier och workshoppar, som kan förebygga religiöst motiverad extremism och polarisering.

1 500 KR

räcker till en månads utbildning för en
teologistudent i Brasilien, inklusive kursböcker och annat studiematerial.

2 000 KR

räcker till en termins kursmaterial på
fyra lokala språk, så att teologiska
högskolan i Indien kan arrangera studiegrupper om genusrättvisa i de kristna
församlingarna.

Åtta av tio människor i världen
definierar sig som religiösa.

7 500 KR

kan räcka till en workshop om familjerätt för 50 personer i Palestina, för att
sprida kunskap om evangelisk-lutherska kyrkans nya jämställda lagar kring
exempelvis arvsrätt.
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foto: josefin casteryd/ikon

STÖD TILL TEOLOGISK UTBILDNING
RUNTOM I VÄRLDEN
För att fullfölja kyrkans samhällsuppdrag behövs teologisk utbildning
som uppmuntrar till kritiskt tänkande och främjar jämställdhet och
religionsfrihet. Här är tre exempel på teologisk utbildning som
Act Svenska kyrkan stöttar i olika delar av världen.
PAKISTAN
I Pakistan är cirka en och en halv procent
av befolkningen kristna, och många av
dem tillhör landets fattigaste. Förföljelse
av kristna och attentat mot kyrkor gör
människor rädda och skapar stora klyftor
i samhället.
Act Svenska kyrkan stöttar det kristna
studiecentret CSC i Pakistan, som
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utbildar människor i teologi, mänskliga
rättigheter, fred och rättvisa. Den teologiska utbildningen ger större förståelse för
tro och traditioner inom kristendomen i
förhållande till majoritetsreligionen islam,
vilket är en god grund för religionsdialog.
Stödet till studenterna gör att de kan få
bättre självförtroende och bli stärkta i sitt
liv som kristna.

foto: magnus aronson/ikon

FILIPPINERNA
I Filippinerna är fattigdomen utbredd
och regeringen tar inte fullt ansvar för
människor som lever i fattigdom. Det finns
för få sociala skyddsnät och många lever
i utanförskap. Den oberoende filippinska
kyrkan Iglesia Filipina Independiente (IFI)
beskriver sig som en kyrka av och för de
fattiga. En kyrka som ger röst åt dem som
ingen lyssnar på.
Act Svenska kyrkan stödjer IFI-kyrkans
teologiska utbildning på institutionen
ACTS. Studenter och personal utvecklas
ständigt i sin tro, sin sociala medvetenhet
och sitt engagemang för samhällsfrågor.
De arbetar aktivt med HBTQI+-personers,
kvinnors och barns rättigheter, bland annat
genom olika samhällsprogram. Studenterna uppmuntras till volontärinsatser för
exempelvis gatubarn eller prostituerade.
Genom studierna får kyrkans nya ledare
verktyg att gå före och visa vägen till ett
samhälle i Jesus kärleksfulla anda.

ETIOPIEN
Kristenheten i Etiopien och närliggande
länder utvecklas ständigt och efterfrågan
på teologisk utbildning är stor. Många
människor som vuxit upp med stark
kristen tro söker sig till fördjupande
studier för att kunna leva sina liv i
kyrkans tjänst.
Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) är en ekumenisk teologisk
högskola som utbildar studenter från flera
kristna samfund i Etiopien och andra
afrikanska länder. Act Svenska kyrkan
stödjer både ett program för kyrkoledare
som fredsbyggare och ett masterprogram
i genus och teologi. Dessutom utbildas
hälsoinspiratörer inom mödra- och barnavård. Med utgångspunkt i sin kristna
tro och med verktyg från den teologiska
utbildningen, blir studenterna rustade för
att möta de stora utmaningarna som finns
i samhället.

UNG I DEN
VÄRLDSVIDA KYRKAN
Ung i den världsvida kyrkan är
ett utbytesprogram för ungdomar inom Svenska kyrkan och
kyrkor i Costa Rica, Filippinerna
och Tanzania. På grund av
coronapandemin har utbytet
pausats men beräknas återupptas igen så snart det är möjligt.
Läs mer på: svenskakyrkan.se/
act/utbyte
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JÄMSTÄLLD
FAMILJELAGSTIFTNING
I PALESTINA
5,6
MILJONER
INVÅNARE: 1,9 MILJONER
I GAZA OCH 2,9 MILJONER
PÅ VÄSTBANKEN

PALESTINIER
LEVER PÅ FLYKT

1-2,5%
1–2,5 PROCENT
AV BEFOLKNINGEN
ÄR KRISTNA

Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL) är
den enda kyrka i Mellanöstern som lyckats införa en jämställd familjelagstiftning. Act Svenska kyrkan stödjer ELCJHL:s workshoppar som
med teologisk grund sprider kunskap om denna nya familjerätt.
För att uppnå jämställda samhällen krävs
lagar som säkerställer att kvinnor får
samma rättigheter som män. I många
länder, däribland Palestina, har lagar som
exempelvis reglerar rätten att ärva och
äga mark samt möjligheten att kunna ta
ut skilsmässa delegerats till de religiösa
samfunden att själva lagföra.
Den evengelisk-lutherska kyrkan
införde 2016 en helt jämställd familjerätt.
Act Svenska kyrkan stödjer nu arbetet med
att göra dessa lagar kända och efterlevda.
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Genom workshoppar får kvinnor och män
tolka bibeltexter och kristna traditioner
utifrån genusrättvisa. Utbildningarna
leder till att allt fler kvinnor får kunskap
om sina lagliga rättigheter. Deltagarna får
teologiskt motiverade argument så de i sin
tur kan inspirera människor som tillhör
andra religiösa samfund att förändra sina
ojämställda lagstiftningar. Kyrkan kan
därmed påverka opinionen inom frågor
kopplade till alla människors lika värde
och rätt, oavsett kön.

foto: kristoffer morén/kyrkans tidning/ikon

”Jag är stolt över att den lutherska kyrkan
står för värdighet för alla, trots bakåtstävande röster i samhället och regeringen.”
Scarlet Bishara

Jurist och domare i den kyrkliga domstolen, Palestina

Hur startade ditt engagemang för
den här frågan?
– I Palestina har kyrkorna egna familjerättslagar som reglerar exempelvis laglig
ålder för att gifta sig, vem som får ärva
och äga mark samt vem som får skilja sig.
De här lagarna ger inte kvinnor samma
rättigheter som män. Som jurist ville jag
vara med och påverka lagarna inom
min kyrka.
Hur gick det till att införa jämställd
familjerätt i kyrkan?
– Med stöd från Act Svenska kyrkan
påverkade vi ledarna inom vår kyrka.
Det tog flera år. Utmaningarna var
framför allt att om en flicka fick rätt att
ärva och äga mark ansåg männen att de
gav bort sina ägor till den andra familjen
när en dotter gifte sig. För att övertyga

använde vi teologiska dokument som
fastställer att män och kvinnor är lika
inför Gud. Nu har vi lagar som innebär att
kvinnor och män ärver lika mycket och
har samma rättigheter.
Hur jobbar du med detta i dag?
– Det räcker inte att lagar finns, de måste
också implementeras! I dag jobbar jag som
den enda kvinnliga domaren i den kristna
domstolen och bara att jag är kvinna gör att
jag påminner om jämställdhet. Jag håller
workshoppar för att sprida kännedom om
lagen så att kvinnor ska våga kräva sina
rättigheter. Jag arbetar också för att andra
kyrkor och regeringen ska se över lagar för
genusrättvisa. Den evangelisk-lutherska
kyrkan går före och visar vägen!
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foto: magnus aronson/ikon

KATASTROFINSATSER
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors
tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa
som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan
samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både
före, under och efter katastrofen.
De humanitära behoven i världen är
enorma och har växt under coronapandemin. Genom lokala partner finns Act
Svenska kyrkan redan på plats när
katastrofer inträffar och kan snabbt
mobilisera resurser dit de bäst behövs.
För att återuppbygga samhället och
stärka förmågan att hantera framtida
kriser involveras de människor som
själva drabbats. Genom att bidra med sin
kunskap och sina styrkor kan
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människor resa sig starkare efter
en katastrof.
Religiösa ledare har en viktig roll
i kriser. De har kontakter i samhället,
är betrodda och har stor påverkan på
normer och värderingar. Act Svenska
kyrkan har genom sin identitet som
kyrka en unik möjlighet att tillsammans
med religiösa ledare från olika religioner
snabbt nå ut och börja bygga upp det
som förstörts i katastrofen.

INSAMLINGEN GÖR
SKILLNAD

ÖVER

80 MILJONER
människor är på flykt i världen.

86%
86 procent av världens flyktingar
bor i låginkomstländer.

Pengarna går bland annat till att säkra
tillgången till mat och vatten, tak över
huvudet, psykosocialt stöd, skydd för
de mest utsatta, säker skolgång för
barn samt renovering av vägar och
vattenpumpar. Det handlar också om
att organisera människor så att de kan
hjälpa varandra att resa sig starkare
efter katastrofen.
Exempel på psykosocialt stöd som Act
Svenska kyrkan stödjer är att skapa
fritidsgårdar och aktiviteter där barn och
unga får leka och utvecklas tillsammans
på en säker plats. Vuxna kan få utbildning i att själva möta nya flyktingar eller
människor som drabbats av en kris eller
katastrof och finnas där som samtalsstöd. I flyktinglägret Kakuma i Kenya
finns en musikstudio där invånarna kan
skapa och spela in musik tillsammans.
Pengarna används till katastrofinsatser
där det bäst behövs och når människor
oavsett deras politiska, religiösa eller
etniska tillhörighet.

100 KR

ÖVER

274 MILJONER
människor är i behov av
humanitärt stöd.

räcker till 17 kg näringsersättning
till barn.

230 KR

räcker till stödundervisning för 20 barn
i en månad.

500 KR

räcker till en latrin i ett flyktingläger.

53

54

foto: paul jeffrey/act-alliansen

ETT STARKARE HAITI
FÖR FRAMTIDEN
Att bygga för framtiden lönar sig. Det blev tydligt vid jordbävningen
i Haiti i augusti 2021. Husen som byggdes med stöd av Act Svenska
kyrkan efter orkanen Matthew hösten 2016 står fortfarande kvar
och har klarat av orkaner, översvämningar och till och med en
kraftig jordbävning.
Varje år sveper nya orkaner och översvämningar in över Haiti och Act Svenska
kyrkan har bistått med både nödhjälp och
återuppbyggnad av sönderslagna hem och
samhällen under flera decennier. Genom
lokala partner finns Act Svenska kyrkan
på plats både före, under och efter katastroferna och ger ett både snabbt och
långsiktigt stöd.
Förutom de säkra och hållbara husen,
visade jordbävningen i Haiti 2021 att Act

Svenska kyrkan kunde agera snabbt tack
vare det nära samarbetet med partner som
redan är på plats. Med hjälp av inarbetade
mekanismer kunde resurser snabbt allokeras och ge stöd där behoven var som störst.
Efter jordbävningen i augusti 2021 har
arbetet handlat om att stödja de samhällen
som drabbats med skydd samt säkra tillgången till rent vatten. Planerna framöver
är att bygga upp samma typ av starka hus
för de som har förlorat sina hem.

”Vi har redan en bra husmodell som är godkänd av staten,
som är säker och utformad på ett sådant sätt som lokalbefolkningen vill ha sina hus. Det betyder att vi kan återbygga
snabbare, och bättre, så fort vi får fram material.”
Prospery Raymond, ordförande
för ACT-alliansens Haitiforum.
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foto: paul jeffrey/act-alliansen

VÅLDSAM KONFLIKT I GAZA
Decennier av konflikt och återkommande strider i kombination med
effekterna av coronapandemin gör situationen i Gaza mycket svår.
Bristen på tillgång till mat, vatten, sjukvård och elektricitet är akut.
Act Svenska kyrkan arbetar med både humanitärt stöd och långsiktigt
utvecklingsarbete för att stötta civilbefolkningen så de kan resa
sig starkare.
Invånarna i Gaza är hårt drabbade av den
konflikt som råder i området. Infrastrukturen är kraftigt decimerad och det råder
återkommande brist på basala förnödenheter som rent vatten, mat och elektricitet.
Samtidigt är rörligheten kraftigt begränsad
och det är svårt att få tillgång till sjukvård.
Coronapandemin har bidragit ytterligare
till att människor är rädda, håller sig hemma
och inte tar del av vård och vaccinationer.
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Act Svenska kyrkans katastrofinsatser i
Gaza handlar bland annat om förnödenheter som mat, vatten och psykosocialt
stöd till drabbade familjer. Mobila sjukvårdsteam skickas in i Gaza för att ge
invånarna tillgång till mer specialiserad
vård där det behövs.

foto: javed tanveer/tt/ikon

PÅ FLYKT I AFGHANISTAN
Sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan i augusti 2021
har hundratusentals människor tvingats bli flyktingar i sitt eget land.
Act Svenska kyrkan är genom samarbetspartner på plats i Afghanistan och arbetar för att bistå internflyktingarna och befolkningen
på bästa sätt, med ekonomiskt stöd, sjukvård, mat och tillfälligt tak
över huvudet.
Den höga arbetslösheten, den värsta
torkan på nästan tre decennier, coronapandemin och restriktioner på kvinnors
rörlighet gör att fattigdomen har ökat
radikalt i Afghanistan. Samhällstjänster
har inte kapacitet att möta de behov som
finns och speciellt utsatt är hälsosektorn.
Det är ont om material, personal och
medicin samt bränsle för att driva
maskiner och värma upp hus.

Act Svenska kyrkans lokala partner i
Afghanistan har arbetat i landet i över 30
år, under extremt komplexa förhållanden.
Det känsliga läget kräver att noggrant
följa de pågående förändringarna och försöka hitta säkra sätt att fortsätta arbetet
för civilbefolkningen, utan att riskera de
anställdas säkerhet.
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Kakuma

LIVSVIKTIG FOTBOLL I
FLYKTINGLÄGRET KAKUMA

VÄLDENS STÖRSTA

ÖVER
10 OLIKA

FLYKTINGLÄGER

NATIONALITETER

KAKUMA
I KENYA ÄR ETT AV
ANTAL INVÅNARE I
KAKUMA: 180 000

För barn och ungdomar på flykt betyder fotbollen glädje, gemenskap
och hopp i en vardag av oro och utsatthet. Act Svenska kyrkan stödjer
fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger över hela världen.
Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner
och kulturer.
Över 80 miljoner människor befinner sig
på flykt i världen. Många tvingas till ett
liv i flyktingläger, där de lever instängda
under lång tid. Den desperata tillvaron
skapar ofta missnöje, oro och konflikter.
Act Svenska kyrkan stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger.
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För barn och unga på flykt är fotboll så
mycket mer än fotboll. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler,
normer och respekt. En aktiv fritid för
flickor leder också till ett mer jämställt
samhälle, där alla människor kan delta i
aktiviteter och beslut.

foto: josefin casteryd/ikon

”Jag pratar med föräldrarna
och övertygar dem om att
sport är bra för deras döttrar.”
Bella Nkurunziza

Girls mobilizer och fotbollsledare
för tjejlag i Kakuma, Kenya

Hur startade ditt engagemang?
– När jag själv började med fotboll fick jag
många nya vänner samtidigt som jag lärde
mig massor, inte bara om fotboll. Dessa
erfarenheter hjälper mig i dag att motivera
andra tjejer att bli aktiva och spela fotboll.
Det är tydligt för mig att fotboll inte bara
är en idrott utan att det också öppnar nya
dörrar till att delta i andra aktiviteter.
Vad gör en girls mobilizer?
– En stor del av arbetet handlar om att
motverka fördomar. I vissa kulturer
är det inte accepterat för tjejer att ha
idrottskläder och det är svårt att spela
fotboll i en täckande klänning. Att tjejer
ska vistas utanför hemmet och delta i
aktiviteter i samhället är också kulturellt
utmanande. Jag pratar med föräldrarna
och övertygar dem om att sport är bra

för deras döttrar. Med min bakgrund
och uppväxt kan jag vara en förebild.
Tjejerna kallar mig för ”Mama Sport”!
Varför är det så viktigt med fotboll?
– Fritidsaktiviteterna gör att folk från olika
länder, religioner och kulturer samarbetar.
Ungdomarna får lära sig regler och respekt.
Genom ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar
en tryggare tillvaro utan våld. Det ger flickorna mer självförtroende och de vågar delta
i aktiviteter och framföra sina åsikter även
i andra sammanhang.
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TILLSAMMANS
GÖR VI SKILLNAD
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men
beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika
ut. Var med i kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv!
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar
Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt
vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.
Tillsammans med modiga människor över hela världen kämpar vi för alla människors
rätt till ett värdigt liv.
I den här insamlingskatalogen kan du läsa om Act Svenska kyrkans arbete utifrån
fem fokusområden: Försörjning och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, Fred och
demokrati, Tro och lärande samt Katastrofinsatser. Tack vare gåvor kan Act Svenska
kyrkan stödja närmare 300 insatser runtom i världen. Insatser som har olika mål och
inriktningar, men gemensamt för dem alla är att inkludera människor på plats så att
de kan vara med och påverka sina liv. På så sätt leder insatserna till bestående och
hållbara förändringar.
Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv!

Act Svenska kyrkan
Telefon: 010-181 93 00
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/act

VAR JE G VA
GÖR SKILLNAD!

