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Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skyndsamt ordna former för
ekonomiskt bistånd till församlingars arbete med flyktingar och asylsökande.

Motivering
När det plötsligt öppnades ett flyktingboende i Rävlanda församling samordandes
Svenska kyrkans, Equmeniakyrkans och Röda Korsets arbete. Svenska kyrkans
diakon och därmed församlingen tog samordningsansvaret, som förutom kontakter
med de samverkande och myndigheter, också innebar att koordinera de ideellas
insatser. Många blev engagerade.
Det öppnades ett internationellt café för möten mellan människor, det organiserades klädinsamling och kläderna delades ut.
Flyktingarna som kom var ungefär 200. Efterhand kom nya medan andra flyttade.
Prästen på plats menar att flyktingarna och de asylsökande utgjorde 10 procent av
församlingens befolkning.
Diakonens arbetsinsats beräknades till 25 procent av tjänsten. Därtill kom prästs
medverkan. För denna plötsliga meraktivitet hade inga resurser kunnat avsättas
tidigare eftersom beslutet om öppnande av en förläggning togs skyndsamt.
Församlingar skulle behöva en resursförstärkning när ett flyktingboende plötsligt
öppnas på orten. Denna resursförstärkning skulle kunna ordnas så att den nationella
nivån ger sitt ekonomiska stöd åt församlingen så länge staten driver verksamheten.
Det tycks som om länsstyrelsen i Västra Götaland särskilt ställt frågor om hur civilsamhället kan medverka i arbetet. Svaret kan för Svenska kyrkan ges i handfast
praktikalitet i det lokala och genom ekonomisk support från nationell nivå.
Detta kräver en enkel organisation, där församlingen utan dröjsmål ska kunna
rekvirera ekonomiskt stöd från nationell nivå och redovisa hur medlen använts.
Ska Sverige ta emot 80 000 asylsökande detta år, krävs alla goda krafters insatser
och det stöd som kan ges, måste vara enkelt att få och enkelt att redovisa. Hur
teknikaliteter och transparens ska skapas är en fråga för handlingskraftiga ekonomer
med sinne för konstruktiva problemlösningar.
Moheda den 9 juli 2014
Dag Sandahl (FK)

