Arbetsdokument för samråd

Färdplan för en europeisk kristen gemenskap
Vi, medlemmar av olika kristna rörelser och kyrkor, möttes i den Protestantiska Akademin i Bad Boll
(Tyskland) den 1–3 juni 2015 för att påbörja förberedelserna inför en europeisk kristen gemenskap.
Vår gemensamma vision för en europeisk kristen gemenskap
Vi kommer från många olika nationella, kulturella och sociala bakgrunder, och Europa är vårt
gemensamma hem. Vi lever vår tro i olika kyrkliga traditioner, men vi förenas i samma evangelium.
Vår mångfald berikar oss och vi vill leva vår tro i gemenskap.
Vi bekräftar vårt ansvar att skapa en framtid med hopp för hela Europa och för världen. Vi står upp för
fred, frihet och välbefinnande, medkännande och solidaritet. I dessa kristider vill vi bidra till europeisk
enhet och Europas ansvar i världen. Inspirerade av vår kristna tro vill vi stärka Europas
sammanhållande kraft.
Den kristna visionen om fred, frihet och rättvisa inspirerade det europeiska projektet. I dag hotas
freden och friheten i Europa av ett växande antal konflikter. Ojämlikheten ökar. Fler och fler
människor drabbas av fattigdom och social uteslutning. Otaliga människor har omkommit på grund av
murarna kring Europas yttre gränser som i sin tur lett till nya gränser inom Europa och mot Europas
grannländer.
Vi vill leva upp till de europeiska kyrkornas ekumeniska åtagande om enhet.
”Vi är övertygade om kristendomens andliga arv är berikande och en kraftfull källa till inspiration för
Europa. På grundval av vår kristna tro arbetar vi för ett mänskligt och socialt medvetet Europa, där
mänskliga rättigheter och de grundläggande värdena fred, rättvisa, frihet, tolerans, deltagande och
solidaritet råder.” (Charta Oecumenica, 2001).
Därför vill vi inleda förberedelserna inför en europeisk kristen gemenskap ...
... som en omfattande deltagarorienterad församling
Ett kristet evenemang – helt ekumeniskt – öppet för alla – som samlar människor från hela Europa och
från andra delar av världen!
... som avslutning på en resa
Vi vill skapa en rörelse där evenemang och möten i Europa är steg på vägen: att passera gränser såsom
en pilgrimsresa, ett fredståg – att börja i det lilla för att sedan växa. Vi hoppas att detta möte blir det
första i en rad liknande sammankomster.
... som en plats där vi kan dela vår andlighet
Att samlas kring Bibeln och i bön och sång är kärnan i vår andlighet och därmed i vår gemenskap. Vi
vill dela med oss av vår andliga resa och våra erfarenheter. Den europeiska kristna sammankomsten är
del av en pilgrimsresa som bidrar till omvandlingen av vår värld.
... som en festival av kreativitet
Med musik, teater, konst samt det rika kulturlivet i våra kyrkor och folkrörelser, med stort utrymme för
ungdomskulturen.
... som en plats för dialog
mellan våra kristna traditioner och med människor av olika tro och världsåskådningar, som utgör
Europa.
... som en plats för att ta upp brännande frågor
Det finns utrymme för stora debatter och små seminarier, för utställningar och initiativ. Vi vill främja
en positiv vision för Europa utifrån ett kristet perspektiv och bidra till utvecklingen av Europa. Vi vill ta
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itu med de utmaningar Europa står inför. Vi vill stärka europeiska värderingar. Vi vill bidra till ”en
europeisk själ”.
Processen
Bilda ett provisoriskt samordningsteam
Vid mötet i Bad Boll bildades ett provisoriskt samordningsteam som ska förbereda nästa steg i
processen. Teamet ska utforska vilka organisationer och kyrkor som är beredda att ansluta sig till
processen och föreslå en organisationsstruktur vid nästa möte.
Det provisoriska samordningsteamet ska förbereda organisationsstrukturen. Vid ytterligare ett möte
2016 ska organisationer och kyrkor få möjlighet att inleda förberedelser inför en möjlig församling i
början av nästa decennium.
En oberoende och interaktiv blogg kan utgöra en plattform för ytterligare dialog.
Frågor som ska följas upp:
•
•
•
•
•
•
•

Klargörande av åtaganden och mandat för organisationer och sympatisörer.
Identifiering av potentiella mötesplatser som har en erforderlig infrastruktur och
tillgänglighet.
Hänsyn till det symboliska värde en mötesplats kan ha.
Uppmuntra till värdskap för ett sådant evenemang. Värdarna kan omfatta olika aktörer
(kyrkor, organisationer, universitet...)
Identifiering av finansieringskällor
Beslut om sammankomstens slutgiltiga namn
Beaktande av evenemang och möten som steg på vägen.

Låt oss börja nu! Kom med! Se till att det sker!
Som deltagare i mötet uppmuntrar vi alla intresserade organisationer och kyrkor att diskutera detta
dokument och att ge återkoppling till det provisoriska samordningsteamet (ak.hergert@bluewin.ch)
senast oktober 2015

Bilaga:
Ledamöter av det provisoriska samordningsteamet
Peter Annegarn, Bryssel
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Paris
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bryssel
Geoffrey Johnston, London
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsingfors
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
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Anslutna medlemmar
September 2015 – Christina Aus der Au, Zürich
December 2015 – Leslie Nathaniel, London
F.d. medlemmar
September 2015 – Laura Casorio, Paris
September 2015 – Victoria Johnston, Lille
November 2015 – Geoffrey Johnston, London

Sekretariat:
Ann Katrin Hergert
ak.hergert@bluewin.ch

Det provisoriska samordningsteamet kan vid behov utse ytterligare ledamöter.
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