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LÄHI-ITÄ-VISIO

Kutsumuksemme
Evankeliumi kutsuu meitä kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä.
Hän kehotti rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Erityisesti tämä kutsu kuuluu kriisien, väkivallan
ja hädän keskellä.
Tavoitteemme
Toimimme yhdessä muiden kirkkojen kanssa. Yhdessä vahvistamme ja tuemme kristillistä yhteisöä
Lähi-idässä. Kristillinen todistuksemme juutalaisten sekä alueen muiden kansojen ja uskontojen
parissa jatkuu.
Suomen Lähetysseura asettaa Lähi-idässä tehtävän työn tavoitteeksi alueen kirkkojen
vahvistumisen ja oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon toteuttamisen. Tavoite ohjaa kumppani-,
maa- ja toimintatapavalintoja.
Tehtäväalueemme
Suomen Lähetysseura jatkaa toimintaansa Lähi-idässä.
Käymme jatkuvaa dialogia ja lisäämme yhteistyötämme Kirkkojen maailmanneuvoston Lähi-idän
kirkkojen neuvoston eli MECC:in (The Middle East Council of Churches) verkostojen kanssa.
Selvitämme yhteistyömahdollisuuksia alueen kirkkojen kanssa ja verkostojen välityksellä
Libanonissa sekä pitkällä aikavälillä Egyptissä ja Irakissa. Näissä maissa kristittyjen elintila on Iranin
ohella alueen uhatuin.
Toimimme myös jatkossa niissä alueellisissa ekumeenisissa ja toiminnallisissa verkostoissa, jotka
palvelevat koko aluetta tai osaa alueesta ja joiden kanssa meillä on yhteiset strategiset tavoitteet.
Ekumeeninen todistuksemme vahvistuu ja monipuolistuu.
Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko on luterilainen pääkumppanimme.

Painopisteemme
Yhteistyömme keskiössä ovat yhteiskuntien marginaalissa elävät: pakolaiset, siirtolaiset, naiset ja
nuoret, lapset, ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista kärsivät ryhmät sekä erilaiset
vähemmistöt. Erityisesti teemme yhteistyötä vammaisten ihmisten kanssa.
Työskentelemme taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, ihmisoikeusloukkausten,
köyhyyden ja uskonnollisen fundamentalismin poistamiseksi. Samoin työskentelemme
yhteiskunnallisten osallistumisoikeuksien, uskonnonvapauden, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon
toteuttamiseksi.
Laadimme tavoitteiden mukaiset kumppanuuskriteerit. Analysoimme ja etsimme uudet kumppanit.
Arvioimme nykyiset kumppanuudet kriteerien valossa.
Työmuotomme
Työtä teemme kumppaniemme kanssa julistuksessa, palvelussa ja vaikuttamisessa.
Oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon tavoitteen mukaisesti työmme sisältää kirkkojen rauhan ja
sovinnon julistuksen sekä dialogin muslimien, kristittyjen ja juutalaisten kanssa. Lisäksi se kattaa
eriarvoisuutta korjaavan diakonian ja kehitysyhteistyön, rauhan rakentamisen, kasvatuksen,
koulutuksen, viestinnän ja vaikuttamistyön.
Tuemme Lähi-idän kirkkojen rauhanaloitteita. Kehitämme työntekijöidemme ja
yhteistyökumppaneidemme osaamista konfliktinratkaisussa ja uskontojenvälisissä suhteissa.
Teologisessa työskentelyssämme ja koulutustoiminnassamme keskitymme rauhan ja sovinnon
teologian vahvistamiseen sekä kansainväliseen vaihtoon. Lisäämme juutalaisuuden ja islamin
tuntemusta, niiden vuorovaikutusta kristinuskon kanssa sekä Lähi-idän kirkkojen tuntemusta.
Ekumeenista yhteistyötä etsimme muun muassa Jerusalemissa toimivien kirkkojen Jerusalemkeskuksen, Ruotsin kirkon tutkimusinstituutin ja ekumeenisen Tanturin instituutin sekä Ammanissa
toimivan Suomen Lähi-itä-instituutin kanssa.
Julistustyössä nostamme esiin rauhan ja sovinnon ajalliset ja iankaikkiset ulottuvuudet. Evankeliumi
Jeesuksesta Kristuksesta vapauttaa ja antaa voimaa myös ajallisen rauhan ja oikeudenmukaisuuden
rakentamiseen.
Vaikuttamistyössämme työskentelemme oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi
Israel/Palestiina-kysymyksessä yhteistyössä alueen ja globaalikirkon kanssa alueellisesti,
kansainvälisesti sekä omassa työssämme kotimaassa (seurakunnat, viestintä ja vaikuttaminen).
Työskentelemme Suomessa seurakuntien ja kirkon keskushallinnon kanssa juutalaisvastaisuuden,
islamiin kohdistuvan vihamielisyyden ja kristillisen sionismin torjumiseksi.

Kasvatamme oman henkilöstön rauhantyön (konfliktianalyysi, -sensitiivisyys, rauhanrakentamisen
työkalut) sekä Lähi-itä-osaamista (uskonnot, politiikka, kulttuurit, kielet) tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti ulkomaan ja kotimaan työssämme.
Arvioimme Jerusalemin toimintakeskuksen tulevaisuuden asetettujen tavoitteiden valossa.
Teemme yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa sekä informoimme säännönmukaisesti kirkon
lähetysjärjestöjä meneillään olevasta työstä ja suunnitelmista päällekkäisyyden välttämiseksi.
Rohkaisemme keskinäiseen luottamukseen ja järjestöjenväliseen keskusteluun erilaisia näkökantoja
kunnioittavassa hengessä.
Resurssit
Arvioimme nykyresurssit ja suuntaamme ne vision ja toimintasuunnitelman mukaisiksi. Resursseina
näemme henkilöresurssit, vapaaehtoistyön sekä toimintamäärärahat sekä verkostojen ja
yhteistyökumppaneiden resurssit.
Etsimme uusia rahoituslähteitä, kuten rauhantyön rahoitusta ulkoministeriön tuella ja
tutkimusrahoitusta koulutusta rahoittavien tahojen tuella.

