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Besked om tilldelning av medel för kyrkornas humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina 
 
Kära medlemskyrkor. Nu har beslut fattats om fördelning av de 6.9 miljoner som Sveriges kristna råd via 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska fördela till kyrkorna.  
Först ett stort tack att ni alla står i Guds sändning och tjänar diakonalt på olika sätt, oavsett om ni ansökt 
om extra medel eller inte. Ett stort tack för ert tjänande.  
Några ord som tolkning från Jesaja 1 och 5 Mos 10: 

 
 ”… lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses 
talan, skaffa änkan rätt.” 
 
”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och 
fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas, som ger den faderlöse och 
änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall 
visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.” 

 
Vi har tagit beslut om fördelning av medlen med hänsyn till kyrkornas storlek, alltså medlemsantal och 
antal församlingar/platser man befinner sig på. Ansökt belopp har i de fall det funnits angivet noterats. 
Vi har granskat de insatser som redan görs eller är planerade. Vi har prioriterat utifrån redan upparbetat 
arbete och tydliga planer. Vi har fokuserat på akut biståndsarbete riktat till människor på flykt, då detta 
är intentionen med pengarna från regeringens sida. Det handlar om att stärka församlingars eller 
kyrkornas biståndsorganisationers arbete riktat till flyktingar såsom mottagande, matutdelning, 
aktiviteter, läger och språkträning. Vi har tagit extra hänsyn till de som skriver att pengar ska kunna 
vidareförmedlas till kyrkans sociala/diakonala organisationer. Pengar ska inte gå till enskilda som 
exempelvis har boende i sitt hem. Medlen är heller inte avsedda för ämbetsbärande tjänster som 
präster, pastorer, diakoner. Vi har även beaktat kyrkofamiljstillhörighet och tagit viss hänsyn till jämvikt 
mellan familjerna. 
Bidrag fördelas ut till följande samfund: 
 
Equmeniakyrkan 
Evangeliska frikyrkan 
Frälsningsarmén 
Georgiska ortodoxa kyrkan 
Kristi förklarings ortodoxa församling 
Pingst – Fria församlingar i samverkan 
Stockholms katolska stift 
 
För varje organisation som får tilldelade medel ska dessa öronmärkas i linje med ansökan. 
Fördelningen ut i organisationen bör påbörjas omgående och ska helst ske senast 30 maj.   
MUCF kommer senast den 6 maj 2022 ge oss ett förtydligande hur bidraget ska redovisas. Därefter 
kommer vi att återkomma till er med information om hur ni ska redovisa bidraget till oss. 

Alvik den 2 maj 2022 

http://www.skr.org/


 
 
Med önskan om Guds fred och frid! 
 
 
 
 
Sofia Camnerin 
generalsekreterare Sveriges kristna råd 
 
 
På styrelsens uppdrag har generalsekreteraren fattat beslutet. En projektgrupp bestående av 
generalsekreterare Sofia Camnerin, ekonomi-kansliansvarig Sarah Mossop, teologisk rådgivare Jan 
Eckerdal och kontaktperson i arbetsgruppen för diakoni Susanne Rodmar har berett fördelningen. 
Kyrkofamiljsamordnare Nausikaa Haupt, Victoria Geirot och Misha Jaksic, har konsulterats. 


