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Økumenisk diakoni – et ny0 begrep for et 
gammelt oppdrag i kirken

• 1957 – Konsultasjon i Berlin: Hvordan kan kirker og diakonale 
ins:tusjoner møte u=ordringene i en ny :d 
• Fra krigens ideologiske blindhet, i perspek6v av kommende avkolonialisering 

• Et kall 6l forvandling - Brot für die Welt

• «På den 'den kom det noen profeter fra Jerusalem 'l An'okia. En av 
dem, han som het Agabos, sto fram og varslet ved Ånden at en stor 
hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under 
keiser Claudius. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så 
mye han kunne avse, for å hjelpe (gresk: diakonia) de av søsknene 
som bodde i Judea. DeFe gjorde de, og de sendte gaven med 
Barnabas og Saulus 'l de eldste» (Apg 11,27-29).



Historien bak dokumentet

• 2013 – KVs generalforsamling i Busan, Sør-Korea. Motsetning mellom 
lokale kirker, særlig i Afrika, og «specialized agencies»

• Profesjonaliteten fikk «agencies» 6l å overse lokale kirker og heller 
samarbeide med sekulære NGOs

• September 2014 – Konsultasjon i Malawi, arrangert av KV, LVF og ACT 
Alliance. 

• Konkret forslag om å utarbeid et felles dokument - Felles teologisk plaIorm

• Myndiggjøre kirker i Sør 6l en likeverdig og ak6v rolle i samarbeidet med 
partnere fra Nord



Neste skri0…

Juni 2016 – KV ExCom i Trondheim gav føringer for dokumentet: 

• Bekre^e og se_e ord på mangeårig praksis av økumenisk diakoni 

• Se på rollen :l «specialized agencies» / ACT Alliance

• Vurdere den sosiale og poli:ske konteksten

• Bringe teologisk innsikt om det trinitariske og ekklesiologiske 
grunnlaget for diakonien

• Foreslå virkemidler for å styrke lokalkirkenes diakonale kapasitet i 
samarbeid med «specialized agencies»



Arbeidsgruppe for å ferdigs<lle dokumentet

• KV hadde allerede en arbeidsgruppe i gang for å arbeide med diakoni, 
særlig med tanke på utdanning / kompetansebygging 

• Konsultasjon Colombo, Sri Lanka, 2012: «Theological Perspec:ves on
Diakonia in the Twenty-First Century» – arbeidsdokument for Busan 
2013

• Referansegruppe 2015-2018

• Behandling på KVs CC i 2018 – ikke godkjent

• Ny referansegruppe 2018-2002

• Godkjent i 2022



Arbeidsprosessen

• Nye momenter kom :l og gjorde at rammen for dokumentet stadig 
ble utvidet

• Kap 2 – beskrivelsen av den nye situasjonen for den økumeniske 
bevegelsen: polisentrisk, et videre økumenisk landskap

• Kap 5 – den endrede landskapet
• Nega6ve trekk: faOgdommens nye ansikt, poliske innskrenkinger 

• Posi6vt trekk: Agenda 2030 og SDGs som gylden mulighet

• Kap 8 – de konfesjonelle kontekstene

• Kap 9 – de regionale kontekstene

• Addendum – COVID-19 pandemien



Teologiske hovedstandpunkter

• Diakonien er tros- og re)ghetsbasert

• Diakoniens ekklesiologiske forankring: Diakoni er noe kirken, og 
derved alle kirker, er og gjør

• Advocacy som integrert del av diakonal praksis – profe6sk diakoni

• Egenarten i diakonal praksis – særlig kompetanse, fordrer opplæring 
og profesjonalitet



Forståelsen av Agenda 2030

• Bekre%es som gylden mulighet for kirker og diakonale aktør 6l synlig 
samfunnsengasjement – kirken/diakonien aktør i sivilsamfunnet

• For diakonien er de<e ikke en ny agenda, mange SDGs bekre%er det 
diakonien har arbeidet med i hundrer av år. Ny<: samhandlingsaktør

• Sam6dig et kri6sk perspek6v. Agenda 2030 er harmoniserende, tar ikke 
opp de grunnleggende årsakene 6l krisene i verden

• Fem hovedarenaer
• Migra&on and refugees

• Economic jus&ce

• Climate jus&ce

• Gender jus&ce

• Health jus&ce



Kalt <l forvandling

• Fra utviklingsarbeid :l innsats for forvandling

• Helhetlig, profe:sk, forsonende og myndiggjørende

• Kalt :l

• Voca6o – Guds stemme, et kall :l oppbrudd og :l tjeneste

• Ad-voca6o – (advocacy) tjeneste for nesten som er rammet av nød og 
ure_

• Pro-voca6o – tjenesten møter motstand, særlig når maktstrukturer 
u=ordres; pro- er posi:vt innre_et, det sikter mot forvandling i form 
at dypere innsikt og nye holdninger og handlinger


