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Det ståtliga EU-högkvarteret Berlay-
mont i Bryssel kan kännas både kallt och 
avlägset vid en första anblick. Europas 
framtid tycks formas av en mängd jäkta-
de EU-tjänstemän och -kvinnor samt av 
delegationer av ditresta regeringstjänste-
män. Värme, mänsklighet och solidaritet 
känns som avlägsna begrepp. Men kom-
mer man närmare, går det att finna ut-
tryck för tro och andlighet även här. 

I detta massiva kontorskomplex s itter 
t  ex Katharina von Schnurbein som 
spindeln i nätet mellan EU-makten 
och trossamfunden runt om i Europa. 
Den unga kvinnan med tysk frikyrko-
bakgrund håller i trådarna när Europas 
kyrkoledare träffar EU-ledarna vid årliga 
toppmöten eller när EU-kommissionen 
vill rådfråga de ekumeniska organisatio-
nerna i någon speciell fråga. Hon är den 
första kvinnan – och första protestant 
- i rollen som religiös rådgivare till EU-
kommissionen och har avlöst en rad ka-
tolska män. Orosmolnet nu är dock att 
hennes arbetssituation är något osäker 
efter tillträdandet av den nya EU-kom-
missionen. De religiösa frågorna ligger 
inte längre på ordförandens bord, utan 
på vice ordförandens, Timmermans. 
Hur, eller t o m om, han kommer att 
vilja arbeta med frågorna är höljt i dun-
kel för tillfället. 

Katharina är emellertid inte ensam om 
sin tro. EU-tjänstemän och Europaparla-
mentariker möts regelbundet till bönefru-
kostmöten. När idén om en bönefrukost 
först presenterades för ca 15 år sedan, 
ansåg de flesta att den var dödfödd. Men 
idag sitter tidigare Europaparlamentsord-
föranden tillsammans med ledningen för 
Europeiska rådet och lokala pastorer för 
att lyssna på gospelsång och be till Gud 
för Europas framtid. 

En annan viktig kvinna sett ur ett kristet 
EU-perspektiv är generalsekreteraren för 
Eurodiaconia, Heather Roy. Eurodia-
conia är ett nätverk av diakonala och 
protestantiska kyrkor och organisatio-
ner över hela Europa (även utanför EU) 
som arbetar aktivt med påverkansarbete 
främst inom områden som social omsorg 
och fattigdom. Ekumeniska EU-kontoret 
samarbetar tätt med Eurodiaconia och 
har t ex deltagit i att skriva ett gemensamt 
svar på EU-kommissionens öppna utvär-
dering av strategin Europa 2020. 

I våra nyhetsbrev skriver vi regelbundet 
om vad som sker inom EU ur ett reli-
giöst perspektiv och en viktig del är just 
hur Brysselbaserade kristna organisatio-
ner arbetar med påverkansarbete och 
hur framgångsrikt det ibland är. Även 
Europaparlamentariker kan stundtals stå 
upp för specifikt religiösa perspektiv. Ett 

aktuellt exempel är att vår svenske parla-
mentariker Lars Adaktussons förslag om 
en internationellt övervakad skyddszon 
för minoriteter i allmänhet och kristna i 
synnerhet. Han fick visserligen inte ige-
nom förslaget, men säger att han kom-
mer att fortsätta kämpa för de utsatta 
minoriteterna i det krigshärjade Mellan-
östern. 

En något mer sensationell händelse är att 
påven Franciskus besökte Europaparla-
mentet i Strasbourg den 24/11, inbju-
den av parlamentsordföranden Schultz 
som tidigare varit högst ointresserad av 
religiös dialog! 

Inför valet till Europaparlamentet i maj 
organiserade vi debatter på Ekumeniska 
Centret med de svenska kandidaterna. 
Flera av dem blev sedan invalda och 
har lovat oss att fortsätta dialogen, inte 
minst genom att återvända till centret. 
I väntan på detta gjorde vi emellertid ett 
studiebesök i Bryssel härom veckan till-
sammans med våra s.k. EU-ambassadö-
rer. När vi besökte Europaparlamentet 
och tre av de svenska parlamentarikerna, 
gjordes följande förtröstansfulla utta-
lande: 

– I Bryssel är den kristna tron helt enkelt 
en naturlig del av vardagen. 

– även i eU
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