MÄNNISKOR
FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
Diakonias uppgift och hållning i världen
kännetecknas av fem värdeord. Dessa hämtar
sin inspiration från Diakonias kristna värdegrund såväl som från organisationens samlade
erfarenheter och analys av omvärlden. Orden
vägleder våra strategiska val och beslut. De
är både en påminnelse om att ständigt hålla
dessa värden vid liv och en beskrivning av det
arbete vi utför. Diakonia tror på människors
förmåga att tillsammans åstadkomma positiv
förändring. När vi går samman kan vi förändra
världen.

Solidaritet
För Diakonia är solidaritet en grundläggande
del av vår institutionella identitet och en nyckel
till hur vi förstår mänskliga relationer. Vi ser
det som vårt uppdrag att vandra tillsammans
med rättighetsbärare, samarbetsorganisationer
och andra goda krafter för att i praktisk handling visa att vi tillsammans utgör en kraftfull
rörelse där alla kämpar för en bättre värld.

Åtagande

DIAKONIAS POLICY

När människor är medvetna om sina rättigheter,
organiserar sig och tillsammans ställer krav är det
möjligt att förändra världen. Den processen tar
många gånger lång tid och kräver ett långsiktigt
åtagande, uppoffringar och hårt arbete. Ofta är
dessa processer varken förutsägbara eller linjära.
Diakonia arbetar därför med långa perspektiv och
med siktet tydligt inställt på vår vision om en rättvis, jämlik och hållbar värld.

Ansvar
Diakonias uppdrag innebär ett stort ansvar gentemot rättighetsbärare, samarbetsorganisationer,
givare och våra huvudmän. Diakonia har därför ett
transparent arbetssätt, tar ansvar för de resurser som tilldelats oss och redovisar de resultat vi
bidrar till och själva åstadkommer. Vi ställer också
beslutsfattare och andra makthavare till svars och
håller dem ansvariga för sina handlingar.

Diakonia ser grunden till förtryck och fattigdom
som en rättvisefråga. Vi arbetar för rättvisa samhällen och strukturer där varje människa kan
åtnjuta sin frihet och sina mänskliga rättigheter
utan att diskrimineras.

Mod
Tillsammans med andra står Diakonia upp mot
förtryckande krafter och maktstrukturer. Gemensamt utmanar vi maktens privilegier och
arbetar för frihet, rättvisa, upprättelse, fred och
försoning. Diakonia går in i det arbetet medvetna om att det ofta är riskfyllt och kräver mod.

Detta policydokument är ett uttryck för Diakonias
värderingar och grundläggande utgångspunkter.
Diakonias arbete vilar på en kristen grund och
kampen för att upprätthålla och respektera de
mänskliga rättigheterna är ett självklart uttryck
för detta. För Diakonia står ett rättighetsbaserat
arbete och rättighetsbärarna runt om i världen i
centrum. Det är människor som förändrar världen.
Policyn antogs av Diakonias årsmöte den 28 maj 2020.
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Rättvisa

Diakonias policy

INLEDNING
Diakonia är Equmeniakyrkans och Svenska
Alliansmissionens gemensamma biståndsorganisation. Organisationen bildades 1966 under
namnet Frikyrkan Hjälper som ett svar på en
svältkatastrof i Indien.
Sedan 1985 är organisationens namn Diakonia.
Det syftar på diakoni, grekiskans ord för tjänst
eller omsorg. Begreppet förekommer i kristen
tradition för att beskriva den kristna församlingens
uppgift att fördela de gemensamma resurserna
på ett rättvist sätt.
Diakonias huvudmän är baserade i Sverige och
utgör delar av den världsvida kyrkan. De står i en
tradition av folkrörelse och strävan efter allas lika
värde och demokratiska inflytande. För huvudmännen är kampen för religionsfrihet av stor
vikt, liksom alla människors rätt och förmåga att
själva läsa och tolka Bibelns ord.
Huvudmannaskapet för Diakonia är ett av
Equmeniakyrkans och Svenska Alliansmissionens
uttryck för det kristna uppdraget att stå upp för
och värna skapelsen. De två huvudmännen bedriver verksamhet både i Sverige och i andra delar
av världen, på egen hand eller tillsammans med
andra aktörer. Diakonia stävar efter samsyn och
samverkan med huvudmännen där så är möjligt.
Diakonias verksamhet vilar på kristen värdegrund och arbetet bygger på samarbete med
människor av olika religioner och med olika livsåskådningar. Diakonias tolkning av det kristna
budskapet är att det står i tydlig samklang med
ett rättighetsbaserat arbete och de mänskliga rättigheterna. Diakonia inspireras av berättelserna
om Jesus liv och gärningar, hans sätt att utmana
givna maktstrukturer och inte göra skillnad på
människor.

Diakonias uppdrag och övergripande mål är att förändra orättvisa strukturer – politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella – som orsakar fattigdom och
ojämlikhet såväl som förtryck och våld. Diakonia
arbetar tillsammans med individer, lokala samarbetsorganisationer och andra aktörer för att uppfylla
rätten till ett värdigt liv. En rätt som alla människor
har oberoende av ålder, klass, funktionshinder,
etnicitet, kön, nationalitet, politik övertygelse,
religion eller sexuell läggning och identitet.

DIAKONIAS VISION: EN RÄTTVIS,
JÄMLIK OCH HÅLLBAR VÄRLD
En rättvis värld
Enligt den kristna tron är människan skapad till Guds
avbild. För Diakonia innebär det att varje människa
har ett inneboende värde och medfödda rättigheter.
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna är ett uttryck för det. Där
beskrivs individens rättigheter och vad det innebär
att kunna leva ett värdigt liv. Förklaringen, tillsammans med de konventioner som vidareutvecklats
utifrån den, utgör en bas för Diakonias arbete. De
mänskliga rättigheterna är odelbara, universella och
ömsesidigt samverkande. Det är staters skyldighet
att uppehålla dem. Diakonia anser även att företag
och andra icke-statliga aktörer har ansvar att respektera varje människas inneboende och medfödda
rättigheter.
Kyrkans uppgift är att i Jesus efterföljd visa på Guds
kärlek till hela mänskligheten. Diakonia bidrar på
flera sätt till det uppdraget. Genom att analysera de
krafter som ligger bakom orättvisor kan Diakonia
verka för en rättvis fördelning av resurser. Genom
att angripa världens sociala och ekonomiska orättvisor och arbeta för att avslöja orättfärdiga strukturer
kan Diakonia bidra till ökad rättvisa.

En jämlik värld
Diakonia arbetar för en värld där ingen begränsas
av fördomar eller stereotypa förväntningar, där
varje människa är fri att forma och bestämma över
sitt liv och sin kropp. En värld där jämställdhet
och jämlikhet råder och förtryckande maktstrukturer brutits ned.
Centralt i den kristna tron finns berättelsen om
hur Jesus dömdes till döden av dåtidens makthavare. Berättelsen påminner oss om att ifrågasätta
och motverka destruktiv maktutövning i vår
omvärld såväl som att granska våra egna metoder
i syfte att bidra till en positiv förändring. Vi motarbetar sådana maktstrukturer och ser att bristen
på jämställdhet löper genom samtliga dessa
strukturer. Av den anledningen arbetar vi i enlighet med Diakonias feministiska principer för att
identifiera och motverka patriarkala värderingar
i vårt eget arbete, i den religiösa traditionen såväl
som i samhället i stort.

En hållbar värld
Enligt den kristna tron är människan utrustad
med en fri vilja och ett uppdrag att förvalta
jorden och allt det som skapats. Alltför ofta har
det uppdraget missuppfattas och tolkats som att
människan är satt att härska över och suga ut
jordens resurser.
Diakonia vill istället ta uppdraget som förvaltare
på allvar och bidra till fredliga levnadsmiljöer, en
hållbar hushållning av jordens resurser och ett
motverkande av ekonomiska och sociala klyftor.
Det inkluderar ett tydligt åtagande i vår världs
klimatutmaningar. Denna mänsklighetens ödesfråga kräver rättvisa lösningar som erkänner den
ojämlika fördelningen av såväl klimatskuld som
klimatförändringarnas konsekvenser.

