Anföranden

Måndagen den 20 november 2017

§ 83 Närproducerade varor i katastrofarbete och särskilda insatser i
Mellanöstern
JULIA KRONLID:

Ordförande! Jag vill börja med att yrka bifall till motion 2017:135 och 2017:136.
Gällande motion 2017:134 om att Svenska kyrkan i första hand ska använda sig av
närproducerat i sitt humanitära biståndsarbete finns ju här väldigt mycket att göra.
Jag menar, att ett ännu närmare samarbete med lokala bönder skulle kunna göras för
att exempelvis köpa lokala skördar och stödja lokala bönder på olika sätt. Det skulle
kunna vara avgörande för att människor ska kunna försörja sig. Men här är det
faktiskt mycket glädjande, att utskottet bemöter motionen med att det finns väldigt
tydliga principer om närproducerat. Jag förutsätter att det här då är ett område som
man ser över och vidareutvecklar. Därför har jag inget yrkande på den motionen,
men jag tycker att den borde anses vara besvarad.
Sedan har jag ytterligare en motion, 2017:136, som handlar om att stödja en
återuppbyggnad av Nineveslätten. Det är ett område där IS har härjat och fördrivit
människor på flykt, torterat och dödat människor. Nu har glädjande nog IS fördrivits
ifrån det här området, men allting står i ruiner. Kyrkor är förstörda, sjukhus och
vårdcentraler är förstörda och i princip all infrastruktur är ödelagd. Människor har en
stark koppling till det här området och vill flytta tillbaka och bygga upp det igen.
Där tycker jag att Svenska kyrkan definitivt kan göra en stor och stark insats. Det
gläder mig i utskottets svar, att man visar på exempel på att det faktiskt görs insatser
här. Därför tycker jag att det är möjligt att bedriva ett arbete i området och att
motion 2017:136 borde bifallas för att visa ett tydligt stöd till dessa människor, som
vill flytta tillbaka och vill bygga upp sitt område. Det är en tråkig markering från
utskottet att avslå motionen, även om man beskriver en viss välvilja i svaret.
Jag har också en motion om att bygga upp skola för barn i Syrien, 2017:135, där
kriget har pågått länge. Det är ju barnen och den unga generationen som drabbas
hårdast. Jag besökte faktiskt genom mitt uppdrag i riksdagen FN och generaldebatten. På en föreläsning fick jag höra en flyktingflicka som hade fått stöd via
utbildning i Syrien eller i närområdet. Det hade fullständigt förändrat hennes liv och
gett henne hopp om framtiden. Detta är något som vi skulle kunna göra mycket mer.
Det skrivs att det här en del av det allmänna arbetet för flyktingar. Jag har hänvisat
till ett projekt som den finska kyrkan har gjort, där man har gett möjlighet för 2 000
barn i Syrien att gå i skolan. Jag tycker att Svenska kyrkan här skulle kunna göra ett
liknande väldigt konkret projekt för just barn i Syrien, som är några av de mest
utsatta. Jag tycker även där att kyrkomötet borde bifalla motionen. Detta är ett
behjärtansvärt och viktigt arbete. Det skulle också sända en tydlig signal att vi vill
stödja arbetet med utbildning för barn. Vi hoppas att den dagen kommer. Vi får
aldrig sluta tro och be och hoppas att den dagen kommer då kriget når sitt slut och
landet ska återuppbyggas igen. Om vi inte gör starka insatser där i närområdet för
barnen, riskerar vi att ha en hel generation som har gått miste om sin utbildning.
Bifall till motionerna 2017:135 och 2017:136. Tack.
JAN OLOV SUNDSTRÖM:

Ordförande! Utskottet har behandlat de tre motionerna 2017:134–136, en behandling
som till och med Julia Kronlid uppenbarligen talat om på ett korrekt och bra sätt. Jag
vill påpeka att så också är fallet. Däremot har vi inte riktigt hamnat på samma
slutsatser som det fanns önskemål om i motionerna.
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Jag tror ändå det är rätt viktigt att komma ihåg, som också framgår av vårt svar,
att det är en komplex materia, där det inte bara finns ett enkelt ja eller nej på
frågorna. Olika saker hänger också ihop. Vi kan exempelvis ta skolfrågan, där
Svenska kyrkan har specialiserat sig lite grand på vissa områden när det gäller
utbildningsverksamhet och annat. Men det är ju inte riktigt samma sak som att vi
ändå inte kan bistå i samarbete med våra partners i den här typen av projekt som
handlar om skolundervisning. Det framgår också av svaret.
Likadant när det gäller närproducerade varor. Det är också en komplex materia.
Det beror ju lite grand på hur det ser ut i de här områdena, hur man finansierar dem
som bor i flyktinglägren och hur de får möjlighet att själva köpa varor för sitt
livsuppehälle och sådant. Det påverkar också den här frågan. Sammantaget tycker
jag, att vi har besvarat motion 2017:134 på ett tillfredsställande och bra sätt men att
vi ändå har hamnat i det läge då vi tycker att motionen ska avslås.
Jag yrkar bifall till utskottet.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 149.
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