
Inriktning fö r EFS möttagande öch integratiön 

Mottagare och syfte 
 

 

EFS vill med detta dokument 
 

1. ange inriktning för det arbete med flyktingmottagande och integration som EFS som nationell 

rörelse bedriver, 

2. ange inriktning för anställd i EFS integrationsprojekt 2016-2018, 

3. ge en vägledande inriktning för lokala EFS-föreningars engagemang och projekt inom 

området. 

4. Ge vägledning för medarbetare och eldsjälar som engagerar sig i mottagande och integration . 

 

OBS – det arbete som under 2016 bedrivs med statliga medel har särskilda villkor som ska 

uppfyllas.   

Förhållningssätt 
 

EFS vill att arbetet ska präglas av följande fyra förhållningssätt: 

 

1. EFS vill utifrån det värde som Gud som skapare ger till varje människa, vara med och möta 

grundläggande behov och rättigheter hos människor som kommit till Sverige, oavsett 

bakgrund, tradition eller religion. 

2. EFS vill utifrån den bibliska sanningen att kristna tillsammans utgör Kristi kropp, ta del i 

ansvaret för kristna syskon som kommer hit, och särskilt från länder där EFS är engagerat i 

internationellt missionsarbete.  

3. EFS vill utifrån vår identitet som missionsrörelse, på ett sätt som svarar mot Jesu sätt att möta 

människor, dela evangeliet med alla oavsett tro.  

4. EFS vill utifrån insikten om rikedomen i att Kristi kropp utgörs av många olika lemmar, verka 

för att fler nysvenskar får möjlighet att ta ansvar i olika uppgifter inom EFS. 

 

Utformningen av mötesplatser, aktiviteter och projekt bör ge uttryck för dessa värderingar och 

förhållningssätt. Samtidigt finns det en rikedom i att de kan utformas på många olika sätt, beroende på 

personers gåvor och kallelse och på lokala förhållanden. Det är också angeläget att samverka med det 

civila samhället och andra ideella aktörer där det går.  

Förutom att ligga till grund för EFS nationella integrationsprojekt, ska denna inriktning kommuniceras 

ut i EFS genom våra mediakanaler så att den blir känd bland EFS föreningar, anställda och 

medlemmar.  

 

Behandlad i EFS ledningsgrupp 160601 

Beslutad vid EFS styrelses sammanträde 160911 
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