
I april i år inledde EÖM ett samar-
betsprojekt med Kinas kristna råd som
handlar om planering och administre -
ring av sociala projekt. De inbjudna
deltagarna till den första av tre work-
shops var pastorer och kyrkoledare
som är intresserade av att utvidga och
utveckla sina församlingars sociala
engagemang och målet med de tre kurs -
tillfällena är att stärka kyrkornas
kapacitet att genomföra sociala pro-
jekt i framtiden.

Sedan 1980-talet då Kina öppnades
upp och samhällsklimatet för religions -
utövning blev friare, har de kristna
kyrkorna vuxit enormt. Församlingar
på flera tusen medlemmar är vanligt.
På söndagarna måste en del kyrkor ha
både två och tre gudstjänster efter
varandra för att möta efterfrågan. De

senaste årtiondena har också mycket
fokus legat på att bygga allt större och
mer imponerande kyrkor. De flesta
kyrkor har ett stort antal evangelister
och man arbetar intensivt med uppsö-
kande verksamhet. 

Däremot har det sociala arbetet
länge varit eftersatt. En del pastorer
ser inte det som kyrkans uppgift att
hjälpa utsatta och fattiga, sjuka eller
svaga. Visserligen är det inte ovanligt
att kyrkor driver ålderdomshem, men
de boende är oftast medlemmar i dessa
kyrkor. En del kyrkor tenderar att iso-
lera sig från samhället och bland all-
mänheten finns en skepsis mot kyrkor
som vänder sig alltför mycket inåt. 

Men det finns också kyrkor som tar
sin roll i samhället på stort allvar, som
driver ålderdomshem och kliniker dit

alla, troende såväl som icke-troende,
är välkomna, som arbetar med före-
byggande HIV/AIDS-arbete, som hjäl-
per sjuka och fattiga i kyrkans när om -
råden och som skänker pengar till kata -
strofhjälp. 

Tyvärr fattas det dock i många kyr-
kor en professionell inställning till
arbetet med sociala projekt, detta har
både EÖM och Kinas kristna råd erfa-
rit vid tidigare samarbetsprojekt med
lokala kyrkor. Man vill hjälpa, men
man har inte tillräckliga kunskaper
för att planera och driva projekt på ett
effektivt sätt. Insamlade medel för-
svinner lätt i gigantiska projekt som
påbörjas men som måste överges
halv vägs in på grund av att medlen
tagit slut, eller i projekt som kanske
inte var efterfrågade eller välkomna-
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Gruppdiskussioner. Varför ska kyrkan arbeta med sociala projekt? Vad slags aktiviteter kan vara lämpliga och hur kan man
planera för dem. Foto: Annelie Sköld.

Den kinesiska kyrkans arbete med sociala
projekt
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des av dem man ville hjälpa. Ofta
finns det ingen planering för utvär-
dering av projekten och värdefulla
lärdomar går förlorade.

Det projekt som EÖM och Kinas
kristna råd nu startat går ut på att dels
motivera och uppmuntra kyrkorna till
ett utökat socialt engagemang men
också att ge grundläggande kunskap i
projektplanering och administration.
Enkel bokföring kommer också att ingå
i kursen.

Den första av tre workshopar hölls i
Wuyishan 27-29 april, i Fujian-provin-
sen i Sydöstra Kina. Sammanlagt 25
pastorer och projektledare samlades
till kursen. Annelie Sköld från EÖM
och tre medarbetare från Kinas kristna
råds avdelning för socialt arbete höll i
kursen och föreläste i olika ämnen.
Pastor Qiu från Fuzhou, provinshu-

vudstaden i Fujian pratade om tidig
kinesisk kultur och dess inställning till
socialt arbete, jämfört med den kristna
synen på detta och Mr Shen, professor
vid sociologiska departementet vid
Shang hai Normal University var också
inbjuden som föreläsare.

Under gruppdiskussioner fick del-
tagarna diskutera grundläggande frå-
gor som: varför ska den kristna kyr-
kan arbeta med socialt arbete? Men
mer praktiska frågor som: vad kan era
respektive kyrkor göra i era områden,
och hur skulle ni kunna göra en pro-
jektplan? diskuterades också. Del ta -
garna ombads utgå från det som före-
läsarna tagit upp under kursen: skriva
tydliga målformuleringar, planera för
hur man följer upp aktiviteterna och
hur man utvärderar aktiviteterna en -
ligt på förhand uppsatta indikatorer m.m. 

I höst genomförs nästa workshop
med samma deltagare. Då kommer
bland annat projektplaner som de
olika kyrkorna ska ha skrivit efter
denna första workshop att tas upp
och diskuteras. Det kommer säkert att
bli en lika utvecklande kurs som detta
första tillfälle.

Annelie Sköld

Ledare och deltagare i workshopen i Wuyishan. Foto: Annelie Sköld.

Testamenten
Under senare år har EÖM fått motta
ett flertal testamenten vilket gjort att
vi kunnat göra stora extraordinära
insatser främst i Kina. Om Du behöver
rådgivning angående upprättande
av testamente, tveka inte att kontakta
vår expedition med telefonnummer:
0140-100 25 eller 0736-402 733.


