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1. Caritas – en introduktion 

Helmut Müssener & Mai-Brith Schartau 

Vikten av det civila samhället1 och dess organisationer betonas i en rad 
offentliga dokument och uttalanden inom hela västvärlden både för 
vitalisering av demokratin och som producenter av välfärd. Välfärdssta-
tens kris är ett hett debattämne i många länder. Tre olika problem står i 
fokus i litteraturen. För det första har dagens välfärdssystem blivit för 
kostsamma för den offentliga sektorn; efterfrågan överstiger tillgångar-
na. För det andra ger dagens stora offentliga program inte längre några 
heltäckande lösningar på välfärdsproblemen, missbrukare botas inte, 
äldre är fortfarande isolerade och många människor är arbetslösa. Det 
finns en diskrepans mellan dagens åtgärder och de sociala behoven och 
kraven i samhället. För det tredje och som en konsekvens av de andra 
två problemen upplever den offentliga sektorn idag en kris vad gäller 
stöd och legitimitet.  

En lösning på dessa problem är att ta ett mer välfärdspluralistiskt 
grepp2 om det sociala arbetet. Alternativa utförare har blivit mer attrak-
tiva, familjen, det privata företaget och den tredje sektorn kan utföra 
tjänster där den offentliga sektorn inte räcker till. Speciellt den tredje 
sektorn har under de senaste åren blivit omnämnd och omhuldad både 
                  
1 Dessa organisationer har många benämningar i litteraturen, frivilliga organisatio-
ner, tredje sektorn, social ekonomi och civilsamhälle. Det finns olika utredningar om 
hur dessa begrepp skiljer sig från varandra men i dagligt tal likställs de och så kom-
mer vi att göra i denna bok. 
2 Välfärdspluralism har diskuterats både som begrepp och företeelse i många länder, 
se bl. a. Evers, Adalbert, Part of the Welfare Mix: The Third sector as an intermediate 
area, Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organisations, Vol 
6, Nr 2, 159-182, 1995; Lund, Brian, An Agenda for Welfare Pluralism in Housing,  
Social Policy & Administration, Vol 27, No.4, 309-322, 1993; Schartau, Mai-Brith, 
The Road to Welfare Pluralism. Old Age Care in Sweden, Germany and Britain, 
Berlin, 2008. 
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av politiker och professionella. Den antas inte vara solkad av de brister 
som präglar den offentliga sektorn och inte heller har den det vinstin-
tresse som naturligt karaktäriserar den privata sektorn. En organisation 
tillhörande denna tredje sektor är Caritas, en internationell organisation 
knuten till den katolska kyrkan. 

Det finns främst tre anledningar till varför Caritas är intressant att 
specialgranska. För det första är det en mycket stor och inflytelserik 
organisation som bedriver verksamhet i alla delar av världen. ”Caritas 
Internationalis” har 162 nationella medlemmar av vilka Sverige och 
Tyskland utgör två. Inom detta nätverk har nästan alla de 2 500 katolska 
stiften en egen Caritasorganisation. Generalsekretariatet befinner sig i 
Vatikanstaten och verksamheten auktoriseras av biskopskonferenser. 
Denna internationella federation har existerat i sin nuvarande form 
sedan 1957. Förutom den sociala rollen är Caritas också en betydande 
politisk och ekonomisk aktör. I Europa har prästerskapet byggt upp 
välgörenhetsnätverk på nationell nivå som en explicit strategi för att 
behålla inflytandet över samhället. Katolsk välgörenhet har blivit en 
viktig institution i många länder.3 

För det andra verkar denna gigant på arbetsmarknaden ha svårt att 
lämna sin gamla struktur och anpassa sig till modernt företagande.4 Det 
finns en uttalad rädsla att för mycket företagsekonomiskt tänkande ska 
störa den karitativa verksamheten. Hur denna ska kunna kombineras 
med marknadskrafterna är ett uttalat problem. Caritas säger sig idag 
söka en väg mellan barmhärtighet och ekonomi. Det är en organisation i 
förändring.  

För det tredje är det intressant att se hur Caritas positionerar sig när 
den västliga världen blir mer och mer sekulariserad och kyrkan tappar 
inflytande samtidigt som intresset för andliga frågor ökar bland med-
borgarna. De kristna värderingarna anses vara ett konkurrensmedel 

                  
3 Bode, Ingo, A New Agenda for European Charity: Catholic Welfare and Organiza-
tional Change in France and Germany, Voluntas: International Journal of Voluntary 
and Nonprofit Organizations, vol 14, No 2, June, 205 –225, 2003; Millard, Frances, 
The Influence of the Catholic Hierarchy in Poland, 1989-96, Journal of European 
Social Policy, vol 7, no 2, 38-100, 1997. 
4 Schwartz, Friedhelm, Wirtschaftsimperium Kirche, Der mächtigste Konzern 
Deutschlands, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2005.  
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gentemot offentliga och privata utförare. Med stöd av dessa värderingar 
tror sig Caritas dessutom lättare kunna avfärda statens krav på inflytan-
de. 

Caritas i Tyskland 
Den största tyska välfärdsorganisationen ”Deutscher Caritasverband”, 
DCV, utgör en integrerad del av den tyska välfärdsstaten vars utform-
ning Caritas kunde prägla redan från början. Mer än tio miljoner män-
niskor får någon form av service från Caritas. Förbundet är registrerat 
som en självständig förening hos de tyska myndigheterna. Det liknar 
närmast ett storskaligt industriföretag som sysselsätter fler människor än 
hela den tyska bilindustrin med VW, BMW och Daimler. DCV omfattar 
mer än 900 enskilda organisationer, av vilka de flesta är juridiskt och 
finansiellt oberoende självständiga föreningar, förbund eller bolag. To-
talt hade DCV år 2003 närmare 500 000 fast anställda5 och minst lika 
många ”ehrenamtliche” det vill säga frivilliga, oavlönade medarbetare. 
Därmed är organisationen den största arbetsgivaren i Förbundsrepubli-
ken Tyskland. DCV är dessutom den största partnern och navet i det 
internationella Caritasnätverket som grundades just i Tyskland.  

DCV:s nuvarande målsättning fastlades 1997. Den är förståeligt nog 
präglad av en katolsk grundsyn; det främsta målet är skyddet för männi-
skovärdet samt en medmänsklig solidaritet över alla politiska gränser i 
en global värld. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa människor i nöd. 
Förbundet vill agera som deras advokat och som partner för alla bort-
glömda, medverka i socialpolitiska frågor samt verka för att allt socialt 
arbete ska få den status det förtjänar. Därutöver fastslås i måldokumen-
tet en del andra, mera precisa mål med vilka DCV explicit avser att på-
verka den samhälleliga utvecklingen. Den ideologiska förankringen 
betonas starkt. Den kärleksfulle Guden är källan, Jesu Kristi budskap 
uppdraget och den Helige Ande livskraften för Caritas. Kyrkan är det 
rum som Caritas ska leva och verka i samtidigt som förbundet känner 
sig förpliktigat till ständig förnyelse. Detta innebär att all verksamhet ska 

                  
5 Schwarz 2005 s. 19. 
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utövas i enlighet med den kristna socialetikens principer och kyrkans 
sociallära. DCV avgränsar sig i detta dokument inte enbart ideologiskt-
teologiskt tydligt från andra offentliga och privata organisationer och 
arbetsgivare inom samma område, utan vill även tona ner ett direkt 
vinstintresse, även om det framhålles att verksamheten ska styras i över-
ensstämmelse med företagsekonomiska principer och regelverk.  

Samtliga fast anställda avlönas efter ett särskilt tariffsystem som för-
visso är löst knutet till det statliga systemet inom området, men som inte 
i detalj följer dessa bestämmelser. Eftersom DCV inte räknas som en 
fristående världslig organisation utan som en del av den katolska kyrkan, 
äger den, liksom de andra kyrkorna och deras organisationer, inom vissa 
specificerade områden såsom arbetsrätten en självbestämmanderätt som 
är förankrad i den tyska författningen. Samtidigt är förbundet liksom 
alla andra kyrkliga organisationer befriat från statsskatt och andra of-
fentliga pålagor. Även om DCV bekänner sig till en ”partizipativ” (delta-
gande) ledningsstil, innebär den i författningen förankrade kyrkliga 
särställningen ändå bland annat att den fast anställda personalen inte 
har någon strejkrätt eller ett lagligt förankrat medinflytande, de får inte 
ens tillhöra eller bilda en facklig organisation på arbetsplatsen. Löner 
förhandlas fram i en paritetiskt sammansatt kommission och eventuella 
konflikter tas upp och avgörs av en intern förlikningskommission. Detta 
är en källa till återkommande konflikter mellan de anställda och kyr-
kans, och därmed även DCV:s strikta men omstridda maktposition som 
arbetsgivare. Kyrkans makt- och särställning framgår även av att DCV 
och dess organisationer nästan undantagslöst anställer katolskt troende 
på ledande positioner, samt att de i teorin får avskeda icketroende och 
medlemmar i andra trossamfund. DCV ställer även krav på medarbetar-
nas livsföring som ska stå i överensstämmelse med kyrkans läror. Såle-
des kan frånskilda sägas upp om de gifter om sig liksom homosexuella 
som öppet berättar om sin läggning.  

Alltsedan grundandet 1897 har organisationen haft sitt centrum i 
Freiburg. I dag är DCV ett närmast ogenomträngligt och oöverskådligt 
kluster, som i princip är en multifederalistiskt konstruktion. För det 
första finns en indelning efter regionala principer, det vill säga efter den 
tyska katolska kyrkans stiftsorganisation. Den omfattar 27 stift med var 
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sin biskop eller ärkebiskop i spetsen och täcker hela Tyskland, men den-
na uppdelning överensstämmer inte med förbundsrepublikens 16 del-
stater. 

Vart och ett av dessa stifts-Caritas är juridiskt oberoende. För det 
andra finns det 18 ”Fachverbände”, det vill säga 18 olika yrkes- eller 
verksamhets-områdesförbund. Men inte nog med detta. Det existerar 
för det tredje 16 juridiskt oberoende Caritas-förbund för de 16 olika 
delstaterna. Dessa är i sin tur på olika sätt överordnade sammanlagt 534 
Caritasförbund6 på orts-, krets- och distriksnivå samt 262 kyrkliga ord-
nar som arbetar inom välfärdssektorn. Samtliga dessa förbund och ord-
nar är juridiskt oberoende av centralorganisationen. Ingen av dessa or-
ganisationer har någon personlig ägare, de styrs i allmänhet av anställda 
direktörer. Själva DCV leds av en styrelse och en president som liksom 
styrelsen väljs för en sexårsperiod av delegaterna på en förbundskonfe-
rens. Presidenten, som är ansvarig inför den tyska biskopskonferensen, 
har hitintills alltid varit präst. Han leder arbetet samt representerar DCV 
inom kyrkan och gentemot stat och samhälle. 

De 18 ”Fachverbände” ansvarar för olika områden inom det sociala 
fältet. De viktigaste är förmodligen ”Katholischer Krankenhausverband 
Deutschlands” (Förbundet för katolska sjukhus), ”Verband katholischer 
Tageseinrichtungen für Kinder” (Förbundet för katolska daghem) och 
”Verband katholischer Heime und Einrichtungen der Altershilfe in 
Deutschland” (Förbundet för institutioner inom äldrevården), samtliga 
med säte i Freiburg, samt ”Kreuzbund Selbsthilfe- und Helfergemein-
schaft für Suchtkranke und deren Angehörige“ (Förbundet för självhjälp 
och gemenskap för missbrukare och deras anhöriga) i Hamm i Westfa-
len och ”Malteser Hilfsdienst” i Köln, en organisation med uppgifter 
motsvarande Röda Korsets utåtriktade verksamhet, vilken engageras vid 
stora folksamlingar, exempelvis fotbollsmatcher samt vid trafikolyckor 
och katastrofer. De sistnämnda organisationernas lokalisering under-
stryker DCV:s federala struktur.  

 

                  
6 Siffrorna enligt Schwarz 2005 s. 21. Andra källor räknar med 17 ”Fachverbände”.  
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Fig 1:1 De 27 stiften (punkter), 6 delstatsorganisationer (triangel) representation 
i München och Berlin samt huvudkontor i Freiburg7  

De uppgifter DCV och ”Fachverbände” tagit på sig är talrika och 
mångskiftande. De täcker i stort sett samtliga områden inom vård och 
social verksamhet och svarar för en betydande del av den tyska välfär-
den. De olika organisationerna inom DCV förfogar över egna sjukhus, 

                  
7 www.caritas.de/2227.html 
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barnhem och hospits, deltar i den sociala verksamheten för barn och 
ungdomar genom dag- och fritidshem, arrangerar ett frivilligt socialt år 
för ungdomar som vill hjälpa till inom ett av dessa områden samt satsar 
på handikappomsorg genom skolor, verkstäder och bostäder. Främst i 
Tysklands katolska områden omhändertas ”seniorerna” i ålderdoms-
hem, och organisationerna leder den dagliga verksamheten i egna loka-
ler. Familjerådgivning, inte minst abortrådgivning, spelar en stor och 
framförallt på senare år omstridd roll i verksamheten, samtidigt som 
Caritas ansvarar för ett antal kvinnojourhus. Därutöver ges råd i in- och 
utvandringsfrågor samt hjälp till asylsökande och flyktingar. Drog- och 
alkoholberoende erhåller hjälp till självhjälp, omhändertas i organisatio-
nens avvänjningskliniker och får stöd under eftervården. Organisationen 
ordnar särskilda stödåtgärder även för före detta fångar, hemlösa och 
prostituerade samt lämnar akut hjälp genom soppkök, klädförråd och 
möbelmagasin.  

På grund av den komplicerade och föga transparenta organisations-
strukturen är det svårt att få en samlad överblick över DCV:s och de 
anslutna organisationernas finansiella ställning. I enlighet med den i 
Tyskland väletablerade subsidiaritetsprincipen betalas en mycket stor 
del av DCV:s kostnader för den sociala verksamheten med allmänna 
statliga, delstatliga och kommunala (skatte-)medel, medan en mindre 
del finansieras direkt av DCV själv respektive indirekt av den katolska 
kyrkan genom kyrkoskatten, medlemsbidrag, gåvor, insamlingar och 
avkastningen från kyrkans eller förbundens förmögenhet.8 Samtidigt 
som Tysklands statsfinanser successivt har försämrats sedan 90-talet, 
vilket har minskat de statliga bidragen, har det försämrade läget på den 
tyska arbetsmarknaden och nya skattelagar lett till att även inkomsterna 
från kyrkoskatten, som betalas i procent av inkomstskatten, har sjunkit 
avsevärt. Dessutom har alltfler skattebetalare lämnat den katolska kyr-
kan. Dessa faktorer har resulterat i att DCV:s olika organisationer har 
tvingats dra ner på den sociala verksamheten. Dessa försöker numera i 
möjligaste mån styra verksamheten efter företagsekonomiska principer 

                  
8 Finansieringen är inte bara ogenomskinlig och oöverskådlig, utan även mycket 
omdiskuterad. De olika källorna redovisar ofta helt olika siffror. Framförallt Schwarz 
kritiserar kyrkans och därmed även DCV:s finansiella agerande mycket skarpt.  
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och även reducera förvaltningskostnaderna, som redan tidigare var täm-
ligen låga.  

Kyrkliga sjukhus, ålderdoms- och omsorgshem trimmas radikalt efter ekonomis-
ka principer – helt i motsats till kyrkoledningens fromma sociala ord.9 

Organisationerna försöker även öka andelen frivilliga, oavlönade med-
arbetare, något som ofta stöter på patrull eftersom DCV upplevs som en 
ekonomisk gigant,10 men framförallt som en stelnad, byråkratisk koloss, 
som inte längre förmår främja initiativförmåga och innovationer.  

Caritas i Sverige 
Även ”Caritas Sverige”, som grundades 1946, främst för att organisera 
svenska katolikers hjälp till det nödlidande Tyskland, ingår i det interna-
tionella nätverket. Denna förening beskrivs som en biståndsorganisation 
inom Stockholms katolska stift vilket omfattar hela Sverige. Dess mål-
sättning är att ”utöva påverkan i internationella rättvisefrågor och utföra 
katastrofinsatser”.11 

Efter andra världskrigets slut fick den katolska kyrkan i Sverige 
många förfrågningar om hjälp och stöd. Den 23 februari 1946 grundade 
biskop Müller ”Caritas Sueciae. Svensk katolsk hjälpverksamhet”. Orga-
nisationen skickade hjälp till krigshärjade länder i Europa men främst 
till Tyskland. Fyra år senare öppnade Caritas en rådgivningsbyrå i 
Stockholm för hjälpsökande katolska flyktingar. Samtidigt koncentrera-
des de utländska hjälpinsatserna till Östeuropa där katolska medborgare 
på grund av sin tro ibland levde under svåra förhållanden.  

1987 skapades det moderna Caritas Sverige som då utvecklades till en 
fullvärdig medlem av det internationella Caritasnätverket. Ett nära sam-
arbete med SIDA och andra organisationer etablerades. Tyngdpunkter-
na var utvecklingsarbete i Syd och socialt pastoralt arbete i Sverige. Den 
övergripande målsättningen var att kämpa för mänskliga rättigheter och 

                  
9 Spiegel 2007, Nr 25, s. 56 ff. 
10 Schwarz 2005, s. 11. 
11 Se svensk wikipedia.org/wiki/Caritas_Sverige . 
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på alla sätt försöka bidra till en rättvisare värld där fattiga och marginali-
serade människor stärks. Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och 
människans värdighet med utgångspunkt i katolska kyrkans sociallära 
med principerna solidaritet, subsidiaritet och delaktighet men riktar sig 
till alla oavsett religion. Arbetet bygger på tilltro till människans egen 
förmåga, organisationen har en ambition att stärka den enskildes delak-
tighet i samhället. Caritas Sverige ville också verka för ett socialpolitiskt 
medvetet frivilligarbete som tillsammans med svaga grupper samverka-
de med offentliga organisationer. 

Med tiden har det internationella biståndsarbetet specialiserats. 
HIV/aids behövde koncentrerade insatser liksom mänskliga rättigheter 
och demokratifrågor inte minst med betoning på kvinnornas situation. I 
Sverige arbetade Caritas med råd och stöd till flyktingar och asylsökande 
och med påverkansarbete både nationellt och inom EU när det gäller 
flyktingfrågor och trafficking. Uppdraget var att genom information 
söka väcka intresse för bistånds- och utvecklingsfrågor, att genom bi-
stånd verka för utveckling samt att samordna det internationella bistån-
det inom Stockholms katolska stift.  

Caritas Sverige fick i uppdrag att samordna det socialpastorala arbetet 
i det katolska stiftet. En viktig del av detta var att skapa en fungerande 
volontärverksamhet i församlingarna. Handledning, utbildning, metod-
utveckling samt rekrytering var viktiga frågor där församlingarna be-
hövde stöd. Lokala Caritasgrupper besökte gamla och sjuka, anordnade 
soppkök för hemlösa och aktiviteter för ensamma. En bärande princip 
var att ta vara på och utveckla människans inneboende kraft. Det inre 
arbetet i Sverige har poängterats, fungerar solidariteten på hemmaplan 
antas den fungera även i ett globalt perspektiv. Vi kan konstatera att 
målsättningarna för DCV och Svenska Caritas, av naturliga skäl, är likar-
tade. 

Caritas bas låg i de lokala grupperna och i det individuella engage-
manget. Ett aktivt deltagande på lokal nivå ansågs vara en förutsättning 
för en gemensam utveckling med olika samarbetspartners. Utan en sta-
bil grund i församlingarna kommer inte Caritas att kunna fungera lång-
siktigt menade dåvarande generaldirektör Karl-Erik Svartberg 1998. 
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Huvudkontoret ändrades organisatoriskt. I och med specialiseringen av 
det internationella arbetet fick handläggarna var sitt ämnesområde. 

En stor del av finansieringen kom från insamlingskampanjer. Katols-
ka stiftet har via den så kallade PLA-fonden ställt medel till förfogande 
som kunde användas till egeninsatser för olika projekt. Under nedgång-
en i världsekonomin sinade denna källa vilket var olyckligt då Caritas 
med tiden blivit mindre beroende av medlemmarnas stöd och nu tving-
ades tänka om.  

Caritas Sverige växte kraftigt under 80- och 90-talen när samarbete 
med SIDA och Svenska Missionsrådet etablerades. I början av 2000-talet 
betalade organisationen ut runt 100 miljoner kronor per år till olika 
projekt. Organisationen blev så småningom för stor och personalen 
klarade till slut inte av att uppfylla de påtagna uppgifterna. 

Caritas Sverige genomförde hösten 2005 på eget initiativ en utred-
ning för att granska projekt i mellanöstern åren 2002-2004 då vissa upp-
gifter pekade på att allt inte stod rätt till. Utredningen visade att det 
fanns en rad allvarliga brister i hanteringen av gällande rutiner och reg-
ler för avtal, uppföljning och rapportering av projekten. Detta redovisa-
des för Caritas styrelse i januari 2006. SIDA beslöt att göra fördjupade 
undersökningar som visade samma resultat. Som en följd av detta har 
SIDA krävt återbetalning av en del medel och fryst pengar till nya an-
sökningar. 

Stiftsledningen beslöt att avveckla Caritas Sverige som förening och 
verksamheten togs från hösten 2007 över av Romersk-katolska kyrkan. 
Caritas Sveriges 90-konto avslutades och alla inkomna gåvor förvaltas 
sedan dess av Stiftet. Katolska kyrkan planerar för en nystart men i vil-
ken form detta blir är i skrivande stund (2009) oklart. Kyrkan kommer 
att engagera de lokala församlingarna mer i biståndsarbetet, fokus 
kommer i framtiden att ligga på arbetet i Sverige och inte lika mycket på 
insatser utomlands. Detta är i linje med vad förre generalsekreteraren 
Fredrik Alpin skissade på och stämmer överens med den verksamhet 
som Caritas bedriver i många länder, bland annat i Tyskland, och som 
ska redovisas i denna bok. 
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