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Tema for innledningen

- Sammenhengen mellom 
diakoniforståelsen og 
bærekraftsmålene

- Gjensidighet og fellesskap

- «Leave no one behind»- hva betyr 
det- i diakonien, i samfunnet, 
globalt?

- Hvordan kan diakonien utfordre 
bærekraftsmålene?

- Hvordan kan bærekraftsmålene
utfordre diakonien?



Den norske kirke definerer diakoni slik: 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 

Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet.»



«Leave no one behind»- ingen må utelates



Viktige aspekter ved kirkens 
diakonitenkning:

- gjensidighet, ikke bare 
barmhjertighetshandlinger

- Ikke subjekt og objekt, den 
sterke og den svake- men 
fellesskap der alle har sin 
likeverdige plass

- Fellesskapet fungerer bare 
hvis man er på «øyehøyde»

- Unngå ovenfra- og 
nedholdninger- vi er alle i 
samme båt



Hovedfokus: det globale sør
SDGene fokuserer på
samhandling mellom alle land

Bærekraftsmålene viderefører 
Milleniumsmålene (2000-2015)



«Leave no one behind»- hva betyr det- i diakonien, i samfunnet, 
globalt?

Plan for diakoni:

«Nestekjærlighet leves i møte med andre 
mennesker. Det er perioder i livet hvor 
man har evne og mulighet til å gi, andre 
ganger trenger man selv å få. En del av 
diakonien er å bære byrdene for 
hverandre. Livsbetingelsene er ulike. 
Noen har det vanskeligere enn andre, og 
mulighetene for endring er forskjellige. All 
diakonal omsorg bygger på 
gjensidighet, likeverd og respekt for 
den andre.»

«Hvem er i spesielt utsatte 
livssituasjoner? Hvem er utestengt fra 
fellesskap?»



…ingen må utelates-
leave no one behind

- Er det virkelig de som er 
“utenfor fellesskapet” – de 
mest marginaliserte, 
mennesker som lever i 
fattigdom, de mest sårbare, 
diakonien i praksis er 
opptatt av??

- Er det kirkens/diakoniens
hovedoppgave?



Hvordan kan diakonien utfordre bærekraftsmålene?

Kirken er en stabil samfunnsaktør i mange land, og del av sivilsamfunnet – også I Norge

Folkekirkens store merverdi! tilstedeværelse

Kirken har mange ressurser, bade kompetanse, ansatte, frivillige, infrastruktur, nasjonal
tilstedeværelse og nyter forholdsvis stor tillit; “mye verdier”, tro, håp, verdigrunnlag

Bærekraftsmålene har mye fokus på offentlige aktører, kommunen, staten, etc. 

Viktig å fremheve sivilsamfunnets sentrale rolle, ikke bare som instrument (“frivillighet”), 
men som verdi i seg selv

Utfordre det offentlige på anerkjennelsen av verdiene diakonien frembærer, selv om de 
ikke alltid er tell- og målbare



Bærekraftsmål 17
Samarbeid og partnerskap for å nå målene

«17.17 Stimulere til og 
fremme velfungerende 
partnerskap i det offentlige, 
mellom det offentlige og 
private og i det sivile samfunn, 
på grunnlag av 
partnerskapenes erfaringer og 
ressursstrategier»



Hvordan kan bærekraftsmålene utfordre 
diakonien?

- Er vi gode nok på samhandling med 
«mennesker av god vilje»?

- Holder vi sammen det lokale og det globale?

- Prioriterer  vi «riktig» i den lokale diakonien? 
Ser vi etter de mest marginaliserte og sårbare?

- Ser vi på alle mennesker som ressurs?


