Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan:
Med omkring 650 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till
gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och
kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor
engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Vi
har ett stort diakonalt arbete och verkar i många delar av samhället, bland annat på
fängelser, sjukhus och i insatser för integration bland nya svenskar.
Equmenia:
Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Vår vision är: "Där barn
och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus." Vi vill skapa en meningsfull
vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Vi ser till alla
människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på
sin potential genom delaktighet och engagemang.

Internt åtagande:
Vi arbetar ständigt för att fler ska ha en god kunskap och medvetenhet om demokrati
och vad vårt demokratiska system innebär. Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet
Equmenia arbetar kontinuerligt med demokratisk fostran genom styrelseutbildningar
och föreningsutveckling. I Equmenia arbetar man med att stärka kunskap hos unga
om demokratiska processer i samband med till exempel riksstämman. Inom vår
högskola, Enskilda högskolan i Stockholm, stärker vi programmet för Mänskliga
rättigheter och omformulerar utbildningen till Mänskliga rättigheter och demokrati.
Ytterligare exempel på hur vi arbetar för demokrati internt i organisationen är att vi
utreder hur val av nya kyrkoledare ska gå till och analyserar hur processerna ska se
ut framöver för att stärka insyn och öppenhet kring valet.
Under demokratiåret 2021 kommer vi fortsätta med det här arbetet och även
uppmärksamma hundraårsjubileet.

Externt åtagande:
Vi vill arbeta för att fler engagerar sig i demokrati till exempel genom att delta i samtal
om demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk
fråga, i ett parti, eller i en organisation i civilsamhället och på sin fritid. Vi vill under
2021 fortsatt stärka vårt bidrag till samhällsutvecklingen genom ett starkt
engagemang som en av civilsamhällets viktiga aktörer. Ungdomsförbundet
Equmenia uppmuntrar unga att organisera sig kring frågor som engagerar dem att
göra sin röst hörd.

Equmeniakyrkan vill bidra till målen i Agenda 2030 genom en policy och olika
handlingsplaner. Att till exempel verka för fredliga och inkluderande samhällen,
motverka diskriminering i alla dess former och konkret arbeta med
kompetensutveckling för konflikthantering för medarbetare och församlingar. För
detta har vi sökt och erhållit särskilda Sida-medel och kan därigenom också lyfta
frågorna med samarbetsorganisationer utanför Sverige. Inte minst med tanke på
demokratiåret, finns goda förutsättningar och möjligheter att föra dessa samtal och
verka för demokratiska förhållningssätt.
Kommunikativt åtagande:
Vi vill arbeta för ett ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för
demokrati som styrelseskick. Med starka rötter i demokratins födelse fortsätter vi att
utveckla former för demokratin genom till exempel konsensusmetoder och digitalt
beslutsfattande i styrelser, årsmöte och årsstämma.
Under 2021 vill vi ytterligare stärka och utveckla användningen av
konsensusmetoder i hela organisationen genom till exempel styrelseutbildning för
församlingar. Målgrupp kan vara både nationell, regional och lokal personal.
Kommunikation kring demokrati lyfts i olika sammanhang och i allt från mailutskick
och sociala medier till tryckta publikationer och via vår webbplats. Vi arbetar genom
våra omkring 650 församlingar som i sin tur har sina sätt att kommunicera med
medlemmarna.

