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§ 122 Svenska kyrkans flykting- och migrationsarbete
BIRGITTA LINDÉN:

Nu talar jag återigen för en reservation till Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:8.
Vi vill nämligen avslå motion 2016:32 punkt 2. Den är väldigt lik den förra reservationen som jag också talade för. Den har samma syfte och i konsekvensens namn
blir min motivering ungefär densamma och då behöver jag inte upprepa det jag sa
tidigare.
Jag tänkte på det här med att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram strategier för
mission och undervisning och förra motionären hävdade att det måste ske skyndsamt
och det finns väl en sådan önskan här också. Sedan tänkte jag att om vi skulle ge ett
uppdrag nu, skulle något brukbart inte bli snabbare framtaget än om vi inväntar det
arbete som redan pågår och som förväntas bli redovisat till kyrkomötet 2017, jag
tänker på Dela tro – dela liv.
Vi yrkar avslag på motion 2016:32 punkt 2.
AXEL W KARLSSON:

Ordförande! Jag yrkar bifall till motion 2016:32 om undervisning av nya svenskar
osv.
Jag vill bidra med några reflektioner om Svenska kyrkans flykting- och migrationsarbete osv. Det har ju skett drastiska förändringar sedan ett år. Ärkebiskopen
var chockad, regeringen tillsatte identitetskontroller. Idag är det en annan politiker,
Anna Kinberg Batra, som i Aftonbladet säger varför hon har ändrat sig om
invandring. Jag förstår att de som varnade och blev utfrysta känner ilska. Jag är helt
övertygad om att det kommer att bli dramatiska förändringar när det gäller flykting
och migration men även den etik som ligger till grund för hur kyrkan och andra
aktörer har handlat. Det här gamla systemet för asyl har helt enkelt kollapsat och
brutit samman.
Häromveckan var fru Merkel i Afrika och förhandlade om ”centraler”, läger låter
ju illa. Man står under hot av att Turkiet släpper loss stora strömmar. Det här med
medborgerliga rättigheter har ju kommit i motsats till mänskliga rättigheter, och det
är ju tragiskt, men jag tror att vi måste tänka igenom detta. Det får ju inte bli så att
det man kallar för mänskliga rättigheter slår ut demokrati och blir gränslösa
rättigheter, rättigheter mot demokrati, rättigheter mot äganderätt osv. Hur som helst,
det kommer att bli dramatiska förändringar de närmaste åren och kyrkan gör rätt i att
börja fundera på detta redan nu på olika sätt och kanske återkommer nästa år med
lite mer synpunkter i den här frågan. 70 procent av dem som kom förra året var män.
Hälften har inte asylskäl om vi ska tro såväl svensk som tysk inrikesminister. Vi har
all anledning att fundera igenom det här med den etik som vi vill följa framöver.
Jag återkommer förmodligen i den här frågan.
KJELL PETERSSON:

Ordförande! Min och Bertil Murrays motion 2016:20 har sin bakgrund i en rapport
från Europaparlamentet, Freedom of religion and belief and religious tolerance. Den
omtalades i Kyrkans tidning den 30 juni, och där konstateras att situationen för
religiösa minoriteter är extremt allvarlig och nästan alltid handlar det om kristna
minoriteter och då i synnerhet i Irak och Syrien. Den här motionen är framtagen
utifrån det som fanns i denna rapport. När vi arbetade med detta kom vi fram till att
vår kallelse som kyrka skulle kunna fokuseras på att värna religionsfriheten på olika
sätt när kyrkan har yttrat sig och agerat i de här frågorna. Nu visar det sig, vilket
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också sägs i Kyrkolivsutskottets betänkande 2016:8, att detta behov av att värna
religionsfriheten fanns redan med i kyrkostyrelsens skrivelse, så man kan väl säga
att den att-satsen har fallit. Den andra att-satsen föreslår att kyrkostyrelsen verkar för
att kristna flyktingar får en fristad i Sverige. Där sker redan ett arbete som utskottet
erinrar om, nämligen att kyrkan på olika nivåer i sitt arbete arbetar för att religiösa
minoriteter ska få skydd. Detta är givetvis alldeles utomordentligt bra, rätt och
riktigt, och det står samtidigt inte i motsättning till motionens yrkande att Svenska
kyrkan särskilt verkar för att kristna flyktingar får en fristad i Sverige. Det görs
redan en hel del men jag skulle vilja yrka på den andra att-satsen i motion 2016:20
att kyrkomötet antar den för att sätta ytterligare tryck på denna fråga.
ANDERS AHL:

Ordförande! Tack för vårt första bifall! Kyrkolivsutskottet har beslutat att man vill
bifalla den andra punkten och det är väl första gången som det har hänt, och vi är
väldigt tacksamma för att vår partigrupp får stöd för en punkt. Jag vill dock yrka
bifall till hela motion 2016:32 för den här berör ju min motion om det här med
effektivt bistånd. I den här motionen vill jag att kyrkan ska bli en opinionsbildande
kraft för ett effektivt svenskt bistånd och samverkan i det internationella samfundet.
Det är något som vårt parti har drivit en längre tid.
Jag blir väldigt glad när jag ser att även biståndsministern Isabella Lövin har
insett det här. Hon skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att vi måste rikta
biståndet där det gör bäst nytta. Hon säger även att svenskt bistånd gör skillnad, höj
anslagen till UNHCR, och så ska man tänka långsiktigt. Man ska tänka konfliktlösande, bygga upp samhället och se roten till det onda. Man ska inte tänka kortsiktigt här och nu, utan man ska bygga upp samhällen på lång sikt på plats. Vi måste
även tänka på framtiden, om hur de nyanlända har det. Arbetsförmedlingen kom
med nya rapporter om att det är många nyanlända som är utanför arbetsmarknaden
och polisen har gått ut med att den undre världen jublar för nu har man en stor
rekryteringsbas. Vi måste se över vad som är bra migrationspolitik rent opinionsmässigt.
Bifall även till motion 2016:31 om utsatta kristna. Open doors har kommit ut
med en rapport om att övergreppen mot kristna ökar i alla världsdelar. Det här
handlar inte om att exkludera en grupp utan om en grupp sticker ut ska man satsa
mer resurser på alla nivåer, även i Hammarö kommun. Om det är föräldrar som
behöver barnomsorg, så betyder inte det att man inte vill ha äldreomsorg.
SOFIA ROSENQUIST:

Ordförande, kyrkomötesledamöter, biskopar och övriga åhörare! Jag talar för
Kyrkolivsutskottet som i detta betänkande 2016:8 alltså har behandlat tre motioner,
2016:20, 2016:31 och 2016:32.
Motion 2016:20, Svenska kyrkans flyktingarbete, av Kjell Petersson och Bertil
Murray. 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i Svenska kyrkans
flyktingarbete alltid aktualisera rätten till religionsfrihet. 2. Kyrkomötet beslutar att
uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att kristna flyktingar får en fristad i Sverige.
Utskottet menar att det arbete som efterfrågas i punkt 1 redan pågår och
dessutom kommer att öka och att motionens punkt 1 därmed anses vara besvarad.
Som framgår av betänkandets bakgrundstext har Svenska kyrkan under lång tid i sitt
opinionsarbete verkat och verkar för att svenska politiker och migrationsmyndigheter står upp för förföljda religiösa minoriteters rätt och möjlighet att söka en
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fristad i Sverige. Utskottet anser därför att även motionens punkt 2 kan anses vara
besvarad.
Motion 2016:31, Omsorg om kristna asylsökande, av Aron Emilsson och Helena
Elmqvist, 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att arrangera ett
symposium där Svenska kyrkans roll och ansvar för kristnas utsatthet på asylboenden avhandlas. 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ett
råd för framtagande av förslag till råd och vägledning för hur församlingarna kan
stödja utsatta kristna.
Utskottet delar motionärernas åsikt att omsorgen om kristna asylsökande är en
angelägen fråga, men tror inte att ett symposium eller ett särskilt råd för dessa frågor
är rätt väg att gå. Därför föreslår utskottet att motionens båda punkter avslås.
Motion 2016:32 Opinion och mission i migrationsfrågor av Aron Emilsson.
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att låta revidera formuleringarna om Svenska kyrkans syn på migrationsfrågorna i kommunikationskanaler
som Svenska kyrkans hemsida i enlighet med vad som anförs i motionens motivering.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram råd och vägledning för hur församlingarna kan arbeta med mission för nyanlända.
Utskottet anser att Svenska kyrkans kommunikation kring flykting- och migrationsfrågorna väl avspeglar den ståndpunkt Svenska kyrkan har i dessa frågor och
ser därför ingen anledning till att revidera vare sig ståndpunkt eller kommunikation.
Däremot delar utskottet motionärernas åsikt att församlingarna är i stort behov av
stöd i att hantera frågor kring mission och undervisning för nyanlända och föreslår
därför kyrkomötet att bifalla motionens punkt 2.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 167.
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