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Sammendrag:

"European Federation for Diaconia - Eurodiaconia"



 er den eneste diakoniorganisasjonen i Europa med et mer overordnet
perspektiv. I tillegg finnes en rekke organisasjoner og sammenslutninger som
arbeider for spesielle saker innenfor det diakonale felt, så som fengselsarbeid,
døvearbeid, flyktninger, krisetelefon etc. 

Eurodiaconia er økumenisk og har i dag 44 kirker/organisasjoner fra 25
europeiske land som medlemmer. Organisasjonens hovedmål er å utvikle
diakonal holdning og handling i Europa. Samarbeid over landegrensene er
viktig, likedan å være talerør innad i EU-systemet og overfor nasjonale
styresmakter.

Organisasjonen samarbeider nært med andre diakonale aktører.

 
Kirkerådet/Mellomkirkelig Råd vil trekke inn et bredere diakonalt miljø her
hjemme i samarbeidet om et eventuelt medlemsskap, representert ved
"Diakoniledermøtet". Deltakere i dette forum vil bli involvert i rådgivende
prosesser og besluttende organer, og flere vil bidra til medlemsavgiften. Et
medlemsskap vil på denne måten virke stimulerende også på det diakonale
samarbeidet her i Norge.

 
 

 

 

Forslag til vedtak:

Kirkerådet søker om medlemsskap for Den norske kirke i Eurodiaconia.

 
 

 

 

 

 

Saksorientering

 
"European federation for diaconia" 

(tidl. "European Federation for Inner Mission and Christian Social Work") ble
grunnlagt i Uppsala i 1922 av erkebiskop Nathan Söderblom. 



Organisasjonens formålsparagraf beskriver utveksling av gjensidig
informasjon om kristent sosialt arbeid i Europa som et sentralt element; som
del av dette også å arrangere internasjonale konferanser og selv å være
representert i økumeniske og internasjonale organisasjoner.

Organisasjonen hadde i 1996 28 organisasjoner som medlemmer.

 
"Eurodiaconia"

 ble grunnlagt i 1992 og skulle ha som sitt særlige ansvarsområde å påvirke de
politiske beslutninger innad i EU-systemet. Organisasjonen har derfor sete i
Brüssel. 

Medlemskap var kun for EU-land; den hadde før fusjonen 13 medlemmer.

* * *

Kun få år etter at Eurodiaconia var blitt etablert erkjente man at de to
organisasjonene hadde flere felles anliggender, og det ble satt i gang et arbeid
henimot å forene kreftene.

En viktig spore til dette ble bl.a. Bratislava-deklarasjonen av 1994.

I 1996 ble de to organisasjonene slått sammen og statutter vedtatt (i desember
1996 i Salzburg). Organisasjonen har fått navnet "European Federation for
Diaconia - Eurodiaconia". Den har i dag 44 kirker/organisasjoner fra 25
europeiske land som medlemmer.

 

Organisasjonens formål er (artikkel 4):

"å fremme diakonal årvåkenhet over hele Europa og bidra til at
kirkens arbeid utvikler seg i samsvar med diakonale behov. 

å skape en basis som tillater en gjensidig utveksling i felles
ansvar mellom kirken og diakonien på europeisk plan for å se de
utfordringer som er vist gjennom evangeliet om Jesus Kristus og
gjennom den fattige og svake.

Den når disse målene særlig ved å



a) utarbeide et teologisk, etisk og sosialt fundament for diakoni, 

b) representere diakonale anliggender overfor stat, kirke og
samfunn, 

c) representere diakonale anliggender overfor Den europeiske
union (EU) og andre europeiske organisasjoner, 

d) styrke båndene mellom kirkene og diakonale organisasjoner, 

e) minne regjeringene om deres sosiale ansvar ved uavhengig
gjensidig samarbeid i sosiale saker, 

f) forsvare menneskerettighetene"

Denne organisasjonen er den eneste diakoniorganisasjonen i Europa med et
mer overordnet perspektiv. I tillegg finnes en rekke organisasjoner og
sammenslutninger som arbeider for spesielle saker innenfor det diakonale felt,
så som fengselsarbeid, døvearbeid, flyktninger, krisetelefon etc.

Organisasjonen er nå inne i en nyorienteringsfase og har meislet ut følgende
områder som det skal arbeides spesielt med:

1. Sosialpolitikk

2. Kurs og utdanning

3. Teologi og etikk

4. PR, kommunikasjon og økonomi

Minimumskontingent er 1000 DM pr. år. Det er opp til det enkelte land hvor
mye man vil yte, men det er naturlig at velstående land betaler en høyere
kontingent. Den svenske kirke, som det kan være naturlig å sammenligne seg
med, betaler 3000 DM. 

Medlemmene samles en gang i året til generalforsamling.

* *

I 1994 ble det arrangert en pan-europeisk diakonikonferanse i Bratislava der
Eurodiaconia og Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) var innbydere.
Konferansen resulterte bl.a. i Bratislava-deklarasjonen (en økumenisk
overenskomst om diakoni i Europa). I september 2001 var det et tilsvarende



møte i Järvenpää i Finland, der to delegater deltok fra Norge, etter initiativ fra
KEK. Medarrangører denne gang var også European Contact Group on Urban
and Industrial Mission og Churches’ Commission for Migrants in Europe.
Disse fire organisasjonene ble i Finland enige om å opprette et "Europeisk
diakoniforum", et talerør mot sosial utstøting. Stabsmøter mellom disse fire er
allerede etablert.

Forholdet til KEK er meget viktig for Eurodiaconia ettersom også KEK
befatter seg med diakonale spørsmål i Europa mer generelt. Disse to organene
har jevnlig kontakt, og Eurodiaconia er innstilt på en samarbeidslinje og en
arbeidsdeling mellom disse. 

 

 
Vurdering

Den norske kirke er pr. idag ikke medlem i noen diakonal internasjonal,
økumenisk organisasjon av det slag som Eurodiaconia representerer. Den
norske kirke har mye både å lære og å tilføre europeisk kirkeliv på det
diakonale området. Vi bør derfor være representert i dette organet. Ingen
andre norske organer/organisasjoner er heller med i Eurodiaconia.

Andre nordiske folkekirker som er representert i organisasjonen er den finske
og den svenske kirke; dessuten Dansk diakoniråd. Disse landenes folkekirker
er også medlemmer av KEK, i likhet med Norge.

Dersom Den norske kirke melder seg inn i Eurodiaconia er det naturlig at
KR/MKR er den instans som er knutepunktet for kontakten. Dette innebærer
at KR/MKR sørger for innbetaling av kontingent og står som mottager av alle
henvendelser fra Eurodiaconia. 

Med Den norske kirkes inntreden i dette europeiske samarbeidet er det
imidlertid meget ønskelig å trekke inn andre diakonale miljøer og organer i
denne kontakten. Dette vil gjøre Norge som medlem bedre i stand til å bidra
på det brede feltet som Eurodiaconias engasjement dekker, og det vil også gi
mulighet for å styrke samarbeidet på diakonifeltet i kirkene her hjemme. Dette
kan konkret bety at KR/MKR vil videreformidle informasjoner fra
Eurodiaconia til det diakonale kontaktnett og samordne initiativ og ønsker
overfor Eurodiaconia. Videre kan det innebære at flere parter inviteres til å
bidra til deltakeravgiften, men der den sentralkirkelige instans står for
minimum halvparten. Et slikt bidrag vil i så fall være naturlig at blir fulgt med
mulighet til stemmerett ved Eurodiaconias generalforsamling

Andre utgifter vedr. medlemsskap, så som reise- og oppholdsutgifter ved
generalforsamling, foreslås å dekkes av den enkelte delegats institusjon.

Denne type utvidet deltakelse i medlemskapet er tatt opp med det uformelle



forum "Diakoniledermøtet" som består av lederne for følgende
institusjoner/organisasjoner: Det norske Diakonhjem, Diakonissehuset
Lovisenberg, Bergen Diakonissehjem, Menighetssøsterhjemmet, Kirkens
Sosialtjeneste, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Kirkens Familievern og
Modum Bads Nervesanatorium. I Den norske kirke i dag finnes ingen nasjonale
nasjonale diakoninettverk som det er naturlig å spille på; det var derfor
naturlig å invitere disse til samarbeid, også på grunn av den kompetanse de
besitter i forhold til Eurodiaconias mandat og oppgaver. 

Diakoniledermøtet drøftet saken på sitt møte 18.09.01, og forstander Kjell
Nordstokke melder følgende tilbake:

"Saken ble drøftet på Diakoniledermøtet 18.september i år, og det var enighet
om å anbefale at Den norske kirke melder seg inn i "Eurodiaconia". Vi er
videre positive til tanken om at våre institusjoner knyttes til "Eurodiaconia"
gjennom Den norske kirkes medlemskap, og at vi også kan være med å dele
kostnadene ved medlemsskapet."

Mellomkirkelig råd behandlet saken på sitt møte 11.-12.02.02 og vedtok
følgende (sak 09/02):

"Mellomkirkelig Råd anbefaler Kirkerådet å søke om medlemskap for Den
norske kirke i "Eurodiaconia"." 

 

 
 

 

 
 

 


