
Motion till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021 

 

Lära känna Palestina-Israel och bidra till en rättvis och hållbar fred  

I Kyrkokonferensen 2017 beslöts i enighet att Equmeniakyrkan ska stödja organisationer som arbetar 
för ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina samt att man ska söka kontakt med och stödja 
kristna församlingar i Israel och Palestina. 

För att detta beslut ska bli förverkligat och förankrat i församlingarna, anser vi att det behövs ett 
projekt som specifikt ägnar sig åt detta, vilket är syftet med denna motion. 

Någon fredlig utveckling har inte skett i området under de år som gått sedan 2017, tvärtom har 
polariseringen mellan palestinier och israeler förvärrats. Den högernationalistiska bosättarrörelsen har 
fått ökad makt och ökad acceptans att annektera mer och mer palestinsk mark, trots att detta är ett 
brott mot folkrätten enligt FN, EU och Sveriges regering. Det palestinska ledarskapet är splittrat, och 
palestinierna i Gaza lider under den starkt islamiststyrda Hamas-regimen där. 

Våra kristna bröder och systrar i området har upprepade gånger bett om stöd från kyrkor i världen. De 
uppmanar oss att ta kontakt, hålla oss informerade om vad som händer och ta med dem i våra 
förböner. De uppmanar oss inte att välja sida, mellan Israel och Palestina, utan att vi står upp för 
mänskliga rättigheter och internationell rätt och protesterar, oavsett vilken part som bryter mot dem. 

Det treåriga projekt vi här föreslår, för att följa upp 2017 års beslut, kan med fördel genomföras 
genom att en projektgrupp bildas som samarbetar med Bilda, Equmeniakyrkans folkhögskolor, 
Diakonia med flera. Det bör finnas goda chanser att finansiera projektet genom att söka fondmedel 
eller statliga anslag. 

Förslag till beslut  
att genomföra ett treårigt projekt med inriktning på Palestina-Israel för   

- att inhämta och sprida kunskap i Equmeniakyrkans församlingar och verksamhetsgrenar om de 
aktuella förhållandena och livsvillkoren för palestinier och israeler, särskilt med avseende på det som 
har betydelse för utvecklingen mot en rättvis och hållbar fred, 

- att uppmärksamma och inhämta kunskap om kyrkornas situation i området och utveckla relationer 
med våra kristna bröder och systrar,  
 
- att under de tre åren uppmuntra och initiera studieresor och digitala möten, med syfte att ge 
deltagarna närkontakt med palestiniers och israelers verklighet, 
 

- att inbjuda företrädare för palestinska och israeliska människorätts- och fredsorganisationer att 
fysiskt och digitalt besöka Equmeniakyrkans församlingar och konferenser, för att vi ska få del av deras 
perspektiv,  

- att kyrkostyrelsen tillsätter en projektgrupp, 

- att l varje kyrkokonferens under de tre åren en lägesrapport ges om projektet. 


