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Ökade resurser till Svenska kyrkan i utlandet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. återställa kostnadsramen 2020 för utlandskyrkans personal till 74 miljoner kronor,
i enlighet med den av kyrkomötet 2018 beslutade planeringsramen,
2. återställa planeringsramen 2021 för utlandskyrkans personal till 75 miljoner
kronor, i enlighet med den av kyrkomötet 2018 beslutade planeringsramen.

Motivering
Utlandsverksamheten har under lång tid dragit ner på sina kostnader och tillmötesgått
de sparkrav som ålagts den. I kyrkostyrelsens skrivelse 2019:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020–2022 läser vi att utlandskyrkans budget
för perioden återigen ska minskas.
Om kyrkomötet beslutar i enlighet med Verksamhet och ekonomi 2020–2022, vad
gäller utlandskyrkan, betyder det i praktiken att år 2020 måste ytterligare fyra tjänster
tas bort. Vidare kommer 2021 åtta tjänster att behöva tas bort och då finns ett val att
göra: 1) låta hälften av utlandsförsamlingarna fungera enbart med en utsänd kyrkoherde,
2) lägga ner fyra till fem församlingar eller 3) helt sluta med församlingsbyggande
och enbart ha en mobil verksamhet där huvudarbetet kommer att vara kyrkliga handlingar och gudstjänster. Alltså inga församlingar. Om detta sker kommer Svenska
kyrkan inte längre att finnas där svenskar är.
Saker och ting ändras över tid och så gör även utlandskyrkans förutsättningar.
Utlandskyrkan behöver vara uppdaterad på situationen i 45 olika länder. Således är
kontinuerlig kontroll av och respekt för regler och direktiv samt genomlysningar ett
måste för att utlandsverksamheten ska fungera. I de flesta organisationer är det brukligt att först göra en utredning, eller genomlysning om man vill kalla det så, och när
resultatet av denna tagits fram, då åtgärdar man. Dessa åtgärder kan se olika ut: man
kan dra ner på verksamheten, flytta den, utöka den eller helt enkelt bibehålla den. I
utlandskyrkans fall har det gjorts tvärtom. Först har man åtgärdat genom att dra ner
på verksamheten, i många fall strypt den, och sedan fattar man beslut om en genomlysning/utredning.
Svenska kyrkan i utlandet finns. Den finns på riktigt. I Ekonomiutskottets betänkande E 2018:1 noterades det att det är ”av lika stor betydelse att kyrkostyrelsen parallellt med detta [juridiska genomgången] också bygger upp verksamheten genom
tillskott av resurser.” Vi nämns även på flera ställen i kyrkoordningen, det kan ingen
förneka. Det står bl.a. att kyrkostyrelsen ska ”ansvara för Svenska kyrkans arbete
bland svenskar i andra länder”. I omvärldsanalysen i Verksamhet och ekonomi står
det att:

Många svenskar möter också ”sin” kyrka utomlands. Svenska kyrkan i
utlandet har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen och utlandsförsamlingarna är viktiga samlingspunkter för religiösa och traditionella
högtider för svenskar boende eller turistande i utlandet.
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Ingenstans står det att utlandskyrkan är något som håller på att, eller ska, avvecklas.
Inget sådant kyrkomötesbeslut har fattats. Trots detta, med årets skrivelse om verksamhet och ekonomi, sker detta utan kyrkomötets medgivande.
Om Svenska kyrkans utlandsverksamhet ska kunna fortleva, eller helt enkelt överleva, behöver budgeten säkerställas, stabiliseras och extra resurser tillföras.
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