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Försoning nödvändig
för barnens framtid
Han talar om glädjen i arbetet, men blicken är djupt sorgsen. Den avslöjar
smärtan över vad han upplevde som 16-åring i inbördeskrigets Liberia.
Peterson K. Sonyah berättar om det som
hände i den lutherska kyrkan S:t Peter i
Monrovia en natt i juli 1990.
Mer än tusen människor hade sökt skydd på
kyrkans område. Omkring 600 av dem dödades när soldater kom till kyrkan på natten och
sköt bland alla människor.
Peterson K. Sonyah är ordförande i de
överlevandes förening. Ett av dess syften
beskriver han så här:
– Att föra samman människor, få dem att
samtala och på så sätt bidra till fred i landet.
Han talar om glädjen i att arbeta för vård och
utbildning för dem som överlevde massakern.
Att förlåta är svårt men nödvändigt. Hämnd
är ingen väg framåt.

Förövare möter offer
Peterson K. Sonyahs upplevelser är inte unika
i Liberia som haft 14 års inbördeskrig med
tusentals barnsoldater, omkring 200 000
döda och nära två miljoner på flykt.

Det unika är den lutherska kyrkans arbete
för traumabearbetning och försoning, THRP.
Kurs efter kurs, seminarium efter seminarium
har hållits i drygt tio år. Där har förövare mött
sina offer, och offer har mött dem som våldtog, skadade, dödade.
Mer än hälften av Liberias invånare har
nåtts av detta arbete! Och människor förändras. En av dem är Zeleh Zealous Koluba.

Trettonårig barnsoldat
Han blev barnsoldat i 12-13-årsåldern sedan
hans familj torterats framför honom. När han
var omkring 20 år kom han i kontakt med THRP.
– Det förändrade mitt liv, men det var
mycket plågsamt att tala om det jag gjort,
säger Zeleh Koluba, och hans ögon blir blanka
när han tänker tillbaka.
I dag leder han en organisation som arbetar
för ickevåld och försoning.
– Det som hände oss ska inte hända våra barn!
Sonja Gunnarsson
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Hur tar din församling hänsyn
till barnets bästa när beslut fattas?

inga alm, alunda
Vi jobbar mycket med
barn- och ungdomsverksamhet lokalt. Jag tror att
vi kan bli mycket bättre på
att tänka in barnens perspektiv när vi fattar beslut.
Barnkonventionen är viktig och vi borde ha
den oftare i åtanke. Jag önskar att det framöver är fler unga människor som aktivt är med
och fattar beslut.

Nu tändas
tusen juleljus
Årets julkampanj för Hela världen, Svenska
kyrkans internationella arbete handlar just om
barns rätt till trygghet i en otrygg värld.
Julkampanjen har temat Nu tändas tusen juleljus och börjar första advent och avslutas på
trettondagen.
Målet är att samla in 35 miljoner kronor.
Gåvorna används till arbetet för fred, försoning
och mänskliga rättigheter, rent vatten, mat,
utbildning, vård och akut hjälp i katastrofer.

Ge en julgåva!

Stöd vårt arbete med 50 kr

SMS:a ”Hopp” till 72950

Miljoner barn runto
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De är på flykt
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undan krig och
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Arbete med unga
intensifieras

lennart kjellin,
västerås

Sjuårige Richardson Sumoward i Liberia har,
liksom alla barn, rätt till en trygg uppväxt.

Barnperspektivet har
naturligtvis en central
plats i min hemförsamling,
Domkyrkoförsamlingen
i Västerås. I stiftet finns
också ett mycket uppskattat program,
inspirerat av Harry Potter, som vänder sig
särskilt till barn och ungdomar.
thomas jönsson,
laholm

Nu tändas
tusen juleljus
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Hjälp till att
sprida Joululehti!
Vår sverigefinska jultidning Joululehti kommer
nu ut för fjärde året. Med ny och fräschare
layout. Och med en mera flexibel språkanvändning – med tanke på alla, inte minst
yngre, med sverigefinsk bakgrund men utan
finska språket. En skillnad är att tidningen nu
kostar eftersom de utlovade tre gratisåren
passerat. Läs mer i nyhetsbrevet flerspråkig
kyrka på www.svenskakyrkan.se under
Om Svenska kyrkan, Tillgänglig kyrka,
Mångkultur och flerspråkighet.

Vi vill värna om barnen
och deras rättigheter, de
är ju kyrkans framtid. Vi är
eniga om att barnverksamheten bör vara kvalitativ
och inkluderande. I vår församling behöver vi
utveckla ungdomsverksamheten för att engagera unga människor även efter konfirmation.
marja hillerström,
stockholm
I vår församling har vi särskild personal som bevakar
barn- och ungdomsfrågor.
Det är bland annat församlingspedagogerna som
har det ansvaret. Vi förtroendevalda håller
regelbundet möten och samtal med dem
för att få in barnens och även föräldrarnas
synpunkter i arbetet.
Charbel Sader
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Mycket spännande arbete har påbörjats inom ramen för programmet 0–18 år.
– Överlag möts vi av starkt gensvar, berättar kyrkokansliets Ingrid Andersson
och Lena Olsson Fogelberg som leder programmet.
Möten sker nu med samtliga stift, och Ingrid
och Lena möter också representanter för de
kyrkliga utbildningarna.
Ett projekt som påbörjats är undersökningen av hur barns och ungas delaktighet kan
öka. Arbetet leds av Åsa Ingårda och i projektgruppen ingår även Svenska kyrkans unga.
Samarbete har också inletts med Församlingsförbundet. Kompetensutveckling, lönesättning och arbetsmiljö är några områden
där perspektivet barn och unga kan stärkas.
En processmodell för att skapa förutsättningar för det teologiska samtalet kring barn
har utprovats av en grupp teologer och
pedagoger.

Kommunikation med antecknade
Beslutet 1996 om dopet som medlemsgrundande innebär att barn som inte är döpta
men där minst en förälder tillhör Svenska
kyrkan finns kvar som antecknade. Sammanlagt består gruppen av cirka 200 000 unga
mellan 0 och 14 år. Nu fyller de första i denna
grupp 14 år och ska inbjudas till konfirmation.

Dopfrågan hela kyrkans ansvar
Arbetet med frågor kring dopet utgör en
viktig del av programmet. I mitten av juni
kallades samtliga stiftskanslichefer till ett
möte för att diskutera det faktum att dopstatistiken, för landet som helhet, nu sjunkit
till 59 procent.
Det är en fråga som hela Svenska kyrkan
måste ta ansvar för. Hur mycket ska vi satsa
på arbete med barn, unga och deras föräldrar?
I den Evangeliskt lutherska kyrkan i Finland
går till exempel mer än en tredjedel av kyrkans
totala budget till arbete med barn och unga.

Styrgrupp tillsatt
Den 17 juni i år godkändes programbeställningen av generalsekreterare Lars Friedner.
Under hösten har en styrgrupp satts samman. Den består av bland andra chefen för
avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar
Lisa-Gun Bernerstedt, informationschef
Henrik Pederby och forskningschef
Anne-Louise Eriksson.
Lotta Person

Barn har rätt att få sina röster hörda
– också i Svenska kyrkan.

notiser
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Gränsen i Tornedalen innebär Svenska kyrkan på plats
i Köpenhamn
möjligheter för kyrkan!
Gränsen som drogs för 200 år sedan mellan Sverige och dåvarande
Ryssland har haft påtagliga konsekvenser för människorna i dalen vid
Muonio och Torne älvar.
Luleå stift uppmärksammade Märkesåret 1809 med en helg i september. Den rymde ett spännande seminarium och en fredsmässa som
firades på de fem olika språk som traditionellt har använts i Tornedalen;
finska, meänkieli, romani, samiska och svenska.
Livet vid gränsen utmanar invånarnas tolerans. När kulturer möts och
till viss del blandas, berikar det alla. Flerspråkighet och mångkulturellt
liv är inte främmande utan präglar vardagslivet i Tornedalen, även om
det ibland har inneburit svårigheter för samverkan mellan människorna.
Fredsmässan firades i en fullsatt Haparanda kyrka. Vid mässan hälsades de närvarande i kyrkan välkomna i Kristi namn på alla de fem
språken. Böner bads på dessa olika språk, psalmer sjöngs, nattvard
delades och det predikades likaså på olika språk.
Vid kyrkkaffet framförde en svenskfinsk kör finska psalmer i tangotakt. Psalmerna hämtades ur Den svenska psalmboken.
Ritva Seppälä
Fotnot: Märkesåret 1809 har högtidlighållits vid flera olika tillfällen under året, i
såväl Sverige som Finland. Firandet i Luleå stift är ett exempel.

Nu är Svenska kyrkans
gemensamma intranät igång!
Det är i år 20 år sedan FN antog barnkonventionen.
Arbetet för barns rättigheter går vidare.
FN antog den 20 november år 1989 barnkonventionen som fastslår att barnets rättigheter är universella, att barn har egna rättigheter och människovärde, men också att barn
har speciella behov av skydd och stöd. I centrum står barnets bästa. Barnet har rätt att
framföra sina åsikter i alla frågor som berör
honom eller henne, och hänsyn ska tas till vad
som är bäst för barnet när besluten fattas,
både av offentliga och privata institutioner.

Jesus - demokratisk förebild
Demokrati betyder att varje människas röst
räknas och att man i en grupp låter majoriteten bestämma. Men också att alla ska ha
möjlighet att förstå frågorna och ha en åsikt,
att man klarar av att lyssna på varandra,
tycka olika och ändå till slut följa gemensamt
fattade beslut. Demokrati är inte bara ett
politiskt system. Det är också en gemenskap

med en människosyn där man tror att varje
människa har något att bidra med. På det
sättet är Jesus en viktig demokratisk förebild.
Han lyssnade på dem som ingen annan ville
lyssna på, för att de var för små, sjuka, fattiga, för att de hade ”fel” kön, nationalitet eller
bakgrund. Jesus visade att för Gud är varje
människa värdefull och viktig, också barnet.

Ge unga röst i besluten
Svenska kyrkans unga är en rörelse av barn
och ungdomar i Svenska kyrkan. Det är också
en metod för att ge barn och ungdomar
en plats och en röst i besluten som fattas i
Svenska kyrkan, både i församlingen, i stiftet
och på nationell nivå. Kyrkans unga vill vara
en öppen gemenskap där alla får chansen att
upptäcka och dela den kristna tron, en gemenskap som hjälper till att lyfta fram unga
röster på alla nivåer i kyrkan genom en

demokratisk organisation och som hjälper
barn och ungdomar att hitta en egen tro och
en plats i Svenska kyrkan.
Fundera: Är Svenska kyrkan demokratisk?
Vad menar vi med det? Är det viktigt för dig?
Hur märks det i praktiken att vi tror att varje
människa är viktig och kan bidra? Lyssnar vi
på alla?
Har ni en lokalavdelning av Svenska kyrkans
unga hemma i församlingen? Varför/varför
inte? Vem pratar med och lyssnar på barn
och ungdomar? När och hur är de med när
beslut fattas? Hur kan du göra barns och
ungdomars röster hörda i kyrkomötet?
söker du tips och metoder?
Gå in på Svenska kyrkans ungas hemsida
och titta på kollektmaterialet för
Jungfru Marie Bebådelsedag 2009!
http://www.svenskakyrkansunga.org/
files/49300-49399/file_49399.pdf
Maria Hammarström
Teolog, Svenska kyrkans ungas förbundskansli

Förberedelserna inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december har
pågått i flera år inom Svenska kyrkan. På plats i Köpenhamn kommer
medarbetare finnas för att försöka informera om och påverka
parterna för ett rättvist klimatavtal.
Ärkebiskopen medverkar i en interreligiös ceremoni i svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn den 10 december. Medverkar gör flera av
undertecknarna från klimatmötet i Uppsala förra året. Samma dag
avgår Countdown to Copenhagen, en europeisk kampanj, i Sverige
företrädd av Svenska kyrkan och Diakonia, med ett hyrt tåg för
300 resenärer från Stockholm till Köpenhamn.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/klimat

Kyrkomötet 2009 Program
torsdag 22 oktober

08.15 Morgonmässa i Domkyrkan
10.30–22.00 Arbetsplenum

fredag 23 oktober

09.00–14.00 Arbetsplenum, ev. fyllnadsval
Kyrkomötet avslutas
15.00-16.00 Mässa i Domkyrkan,
biskop Tony Guldbrandzén

praktiskt
Intranätet blir som en skål med godis
– här ska det finnas något gott för alla smaker!

Redan idag – en vecka efter lansering - får du som kyrkomötesledamot behörighet till intranätet! Då öppnas också ett lokalt intranät
speciellt för förtroendevalda på nationell nivå.
Detta är den största enskilda satsning som gjorts inom Svenska
kyrkan för att främja den interna kommunikationen. Den ligger helt i
linje med de strategier som kyrkomötet beslutade om 2008, vilka
fokuserade på att underlätta kommunikationen mellan Svenska kyrkans
olika enheter.
Som förtroendevald har du stor nytta av intranätet. Här hittar du
bland annat aktuella handlingar och arvodesblanketter, dessutom finns
möjlighet att anmäla sig till sammanträden.
Du kan dela kunskaper och erfarenheter med förtroendevalda i hela
landet och på sikt kommunicera med anställda, förtroendevalda och
ideellt engagerade i hela Svenska kyrkan.
Intranätet utvecklas nu successivt och ny funktionalitet kommer till
efterhand. Intranätet blir vad vi användare gör det till – välkommen
att vara med!

Mötesbyrån
Mötesbyrån finns i universitetshusets trapphall, direkt till höger.
Öppettider: tor 8–22, fre 8–16

Namnskylt
Alla ledamöter och deltagare vid kyrkomötet får namnskylt.
Denna måste bäras under hela sessionen för att få tillträde till möten
och sammanträden. Har du tappat din skylt eller inte fått någon,
kontakta mötesbyrån.

Café Alma
Här serveras dels varm lunch (75 kr) och dels middag i bufféform
(125 kr). Kaffe serveras fram till kl 22.00 utanför plenisalen,
på eftermiddagen även frukt.

Lunch
Det finns ingen förbokad lunch. Café Alma tar emot gäster i mån av
plats (se ovan). I övrigt hänvisas till någon av de många trevliga
restauranger som finns i närheten, mötesbyrån tipsar gärna.

