Policydokument för Nordiska Lutherhjälpen
1. Inledning
Nordiska Lutherhjälpen är en biståndsorganisation som växt fram i Svenska kyrkans
sammanhang. Organisationen står på den lutherska bekännelsens grund (Svenska kyrkans
bekännelseskrifter).
Med Jesus som förebild – Han som kallar oss till praktisk omsorg om vår nästa och
identifierar sig med de svaga och utstötta – vill vi utifrån en helhetssyn på människan ge
hjälp och stöd till människor att själva ta sig ur fattigdom, ohälsa och social nöd. Vi vill
också ge dem möjlighet att möta Jesus som Herre och frälsare och finna en kristen
gemenskap.

2. Människan
Människovärde
Varje enskild individs värde är grundat i det faktum att hon är skapad till Guds avbild. Vi
tror att Gud älskar och söker människan. Vi tror att Jesus dog för varje människa.
Varje människa har ett evighetsvärde och är skapad för att leva med Gud i evighet. Men
genom vår inneboende bortvändhet från Gud och hans vilja, har vi förlorat oss själva och
fjärmat oss från det vi är skapade till. Genom tron på Jesus och vad han har gjort, kan
varje människa åter få del av det eviga livet och mer och mer bli den hon är skapad till.
Vi tror att människan är en helhet  ande, själ och kropp. Vi vill därför i Jesu efterföljd
se till hela människan och tillmötesgå hennes behov kroppsligt, själsligt och andligt.
Människovärdet ska skyddas i livets alla stadier, från befruktningen till en naturlig död.
Vi tar avstånd från abort och andra kränkningar av människovärdet. Sjuka och
handikappade medmänniskor skall särskilt värnas.
Vi tar också avstånd från alla krafter som vill förminska människan till en rent materiell
varelse, ett verktyg för stat, kollektiv eller marknadskrafter.

Respekt för varje människa
Alla människor, oavsett etnicitet, kultur, sexuell orientering, livsåskådning eller politisk
tillhörighet, skall bemötas med värdighet och med respekt. Rasistiska och

främlingsfientliga attityder är oförenliga med vår kristna människosyn. Nordiska
Lutherhjälpen vill i allt verka för broderskap och försoning människor emellan.

Människans förmåga
Vi tror att varje människa av Gud utrustats med talanger och förmågor vilka hon är kallad
att förädla och nyttja i tjänst för Gud och medmänniska. Enligt Bibeln är vi människor
kallade att vara förvaltare av skapelsen. Mot den bakgrunden vill vi uppmuntra flit och
ansvarstagande och hjälpa människor att själva ta sig ur fattigdom. Alla insatser ska ha
som yttersta mål att mottagarna ska kunna stå på egna ben i bärkraftiga gemenskaper.
Kreativitet, entreprenörskap och nytänkande är värderingar som vi gärna ser förmedlas.

Man och kvinna
Gud har skapat oss till man och kvinna. Både män och kvinnor är skapade till Guds
avbild. Män och kvinnor är med sina gåvor tänkta att komplettera och tjäna varandra.
Nordiska Lutherhjälpen tar därför avstånd från alla typer av könsförtryck, liksom från
teoribildningar som förnekar skillnader mellan könen eller spekulerar om förekomsten av
fler än två kön.

Familjens betydelse
Vi tror att äktenskapet och familjen är samhällets viktigaste grundsten. I det
sammanhanget kan självständiga individer fostras, vilka i sin tur kan bygga ett stabilt
demokratiskt samhälle. Vi vill därför värna äktenskapet, familjen och föräldraskapet. Med
självklar respekt också för den enskilde individens rättigheter ska vårt biståndsarbete
främja familjesammanhållning.

Sexualitet
Sexualiteten är Guds gåva som vi behöver hantera på ett ansvarsfullt sätt. Den hör hemma
i kärleksfulla och respektfulla relationer mellan man och kvinna inom äktenskapet. Dessa
gränser skyddar de mest utsatta – barn och kvinnor. Avsaknad av dessa gränser leder
många gånger till djup kränkning, våld, sjukdom och fattigdom. Vi vill främja kyskhet,
trohet och ansvarstagande.

3. Världen
Förvaltarskap

Människan är satt att förvalta, vårda och njuta av Guds skapelse. Det är vårt privilegium
och ansvar. Vi vill främja värden som hållbarhet och hänsyn till kommande generationer i
relation till natur och miljö. Vårt förhållande till materiella resurser vill vi ska präglas av
ansvarstagande, arbetsamhet och långsiktig planering.
Som skapade till Guds avbild är vi människor kallade att råda över jorden och djuren
som Gud har skapat. Det hör till vår gudslikhet och vår värdighet som människor att
behandla djuren på respektfullt sätt. Djuruppfödning för att ge människor och djur näring
är en del av vårt förvaltarskap, men att systematiskt utsätta djur för onödigt lidande är en
synd mot både djuren, människan och Skaparen.
Vårt förvaltande av vår jord kommer alltid att vara bristfälligt och otillräckligt. Men i
väntan på skapelsens fulländning genom Guds suveräna handlande vill vi med Guds hjälp
ta vårt ansvar där vi lever och verkar.

Fred
Vi vill på allt sätt verka för fred, men vi tror inte att det är möjligt att med mänskliga
ansträngningar skapa global, varaktig fred, då människan har en fallen natur. I väntan på
den fred som bara Jesus kan ge, och som han kommer att ge när han kommer tillbaka, vill
vi på ett jordnära sätt göra vad vi kan för att verka för fred mellan människor och mellan
Gud och människor.

Välstånd
Människans kallelse är att bebo och befolka jorden och förädla dess resurser. Vi vill
sträva mot ett klimat där nya medmänniskor är välkomna och önskade.
Befolkningsökning kan ofta vara en tillgång och en förutsättning för, inte ett hot mot,
tillväxt och välstånd.

4. Vårt arbete
Givande
Vi utgår från att människor som låtit sig präglas av den kristna tron vill vara delaktiga i
kristet biståndsarbete. Genom Guds Ord fostrar den helige Ande människor till att offra
sig själva och sitt eget, i utgivande kärlek för sina medmänniskor. Vi vill vara en kanal
och ett verktyg för detta engagemang.

Närhet till givare

Vi vill att vårt arbete präglas av närhet till givarna. Vi vill upprätthålla ett gott
informationsflöde och gärna träffa våra givare ansikte mot ansikte. Vi strävar efter
ekonomisk transparens och vill förhålla oss öppna för våra medlemmars granskning,
liksom för förslag och nya idéer.

Närhet till mottagare
Vi vill att de projekt vi stödjer ska präglas av en närhet till, och en djup respekt för, de
människor som är mottagare av hjälpen.

Vårt förhållande till staten
Överheten är Guds tjänare, underordnad Gud och till tjänst och skydd för medborgarna.
Vi vill i alla avseenden följa svensk lagstiftning och uppfylla de plikter vi har som en
organisation verksam i vårt samhälle.

Policydokumentet
Vi vill gärna uppsöka, uppmuntra och stödja sådana projekt som ligger i linje med detta
dokuments grundtankar. Vi uppskattar våra medlemmars engagemang i utformandet och
bevarandet av en god policy.

