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Migrations- och integrationsinsatser

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för
Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 uppdra till kyrkostyrelsen att i ett
första steg genomföra besparingar för verksamhet inom ramen för migration och
integration, såsom projekt och verksamhets- och utvecklingsstöd till Asylrättscentrum,
2. med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för
Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 uppdra till kyrkostyrelsen att i ett
andra steg avveckla projekt-, verksamhets- och utvecklingsstöd till Asylrättscentrum,
3. med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för
Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 uppdra till kyrkostyrelsen att generellt
minska anslagen till migration och integration som en följd av minskade migrationsströmmar, behov av besparingar samt ett mindre tryck än vid migrationskrisen
2015.

Motivering
Svenska kyrkans arbete och opinionsbildning i flykting- och migrationsfrågor är djupt
och brett etablerat sedan flera år, men i behov av analys och revidering. I sin strävan
efter att förbättra människors levnadsvillkor bör kyrkan beakta var dess insatser gör
störst nytta. Att Svenska kyrkan genom sitt långvariga och djupa internationella arbete
och engagemang uttalar sig och opinionsbildar för bättre villkor och bistånd för utsatta
människor i krisområdens närhet eller på flykt är viktigt, behjärtansvärt och självklart.
När det sedan kommer till politiska ställningstaganden gällande den svenska asylmottagningen har vi ett ansvar att hålla oss à jour med utvecklingen och sätta största
möjliga nytta för största möjliga antal främst. Vi ser en kyrka som genom sin verksamhet och tro skänker framtidshopp och gemenskap i det nya landet. Svenska kyrkan
ska genom missionerande välkomna människor till att ta del av den lutherska
protestantismen. En stark närvaro i särskilt utsatta områden verkar socialt och missionerande, men även samhällsorienterande och förhoppningsvis stabiliserande.
Som en följd av den minskade flyktingströmmen ser vi det som naturligt att man
genomför besparingar, effektiviserar, fryser eller avvecklar verksamhet som rör
migration och integration. Efter rekordåret 2015 har antalet asylansökningar sjunkit
för varje år. Mellan januari och september 2019 har 16 081 asylansökningar inkommit
till Migrationsverket. Samma siffra för motsvarande period 2015 var 73 103.
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Således bör även verksamhetsstödet till Asylrättscentrum omarbetas. Asylrättscentrum, tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, har sedan 1991
arbetat med asylprocesser. Deras arbete har bl.a. varit rådgivning, driva ärenden och
påverkan. Asylrättscentrum erbjuder således bl.a. gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda. De åtar sig även
uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud rättsprocesser både nationellt
och internationellt.
Detta arbete som kan liknas vid myndighetsutövning kan verka behjärtansvärt,
men det finns frågeställningar som bör ställas: Är det vår roll som kyrka att lotsa folk
till medborgarskap eller att bistå i asylärenden när det åligger individens ansvar och
därtill finns myndigheter som gör detta? Ingår det i kyrkans roll att vara handläggare?
Som luthersk kyrka är det viktigt att arbeta efter Luthers olika läror. Detta innefattar även Luthers tvåregementslära: Gud har två sätt att styra och ta hand om den
värld han har skapat. Å ena sidan styr Gud genom den lagstadgade överheten, samhällets lagar och rättssystem, samt genom olika ämbeten och uppgifter. Allt detta kallas
det världsliga regementet. Här ingår t.ex. myndighetsutövning. Å andra sidan använder
sig Gud av kyrkan. Det sker när kyrkan ombesörjer förkunnelsen av Guds ord och
sakramenten. Avsikten med dessa är att föda och stärka tron samt att hjälpa kristna att
leva enligt Guds vilja. Denna del av Guds makt kallas det andliga regementet. Den
har samma mål som det världsliga regementet men medlen är annorlunda.
Många församlingar i Svenska kyrkan bedriver ett arbete som kan anses mer
motiverat utifrån kyrkans fyra grunduppdrag för flyktingar och asylsökande idag.
Verksamheter som t.ex. språkcafé, utdelning av kläder, mötesplatser, sociala
aktiviteter, samtalsstöd och själavård kan i många avseenden anses sortera under
församlingsvårdande arbete och därmed fortgå, men nationell liksom lokal nivå
behöver alltid tillse att resurser används effektivt, välgrundat och icke-partipolitiskt,
samt går i takt med tiden och en ansvarsfull omvärldsanalys.
Landskrona den 9 juli 2020
Daniel Engström (SD)

David Lång (SD)

Aron Emilsson (SD)

Julia Kronlid (SD)

Alexander Christiansson (SD)

2

