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Presentatör
Presentationsanteckningar
Kort om mig Geografi är biografi – ÄB berättade sin flytthistoria, Håkan om sin barndoms Österbotten …. 



Uppdragsbeskrivning 
Programmet interreligiös praktik för fred - En värld av 
grannar utvecklar och fördjupar Svenska kyrkans relationer 
med andra religiösa samfund och organisationer som 
arbetar med och för människor på flykt i Europa. 
Programmet bidrar till att det arbete vi tillsammans gör blir 
stärkt, delat och synliggjort. På nationell nivå och i 
samverkan med stift vill programmet bidra till ett samhälle 
som präglas av social sammanhållning och som försvarar 
demokratiska grundvärderingar. Svenska kyrkans syfte med 
programmet är att bidra till fredlig samexistens och ett 
mångfaldigt, humant och socialt hållbart Europa. Ett 
inkluderande samhälle, en värld av grannar.
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Kort om En värld av grannar  - fokus mottagande samhällen, och ni! Jag är här idag för att berätta lite om några saker vi genom programmet lärt oss under det senaste året och jag tänkte börja med några personer och deras berättelser. Jag gör det för att visa att om det är någonting jag verkligen lärt mig under de här besöken så är det att kyrkor och andra trosbaserade organisationer gör ett hästjobb med att – som Ärkenbiskopen pratade om igår – hålla ihop samhället, motverka polarisering och populism – eller med Håkan Sandviks ord – befinna sig i periferi för att se till att alla är inkluderade. Jag tänker att det kan vara viktigt för er att veta – vi är inte ensamma om att göra det här, över hela Europa är detta en del av att vara kyrka. Något jag förstått: Att vi 2015 beskrev det som hände som en ”kris” är något som biter oss i rumpan nu – det här är ingen ”kris” (en kris är något man ”hanterar”, tar sig igenom, och sedan kommer man tillbaka till det gamla vanliga) – det här är – som vi sjöng igår ”den nya tiden”. Det finns inga tecken på att migrationen i världen kommer minska. Däremot finns det många tecken på att när vi inte ser ny människor som ett problem att lösa utan som en relation att ha då händer fantastiska ting i Europa. 



“Vi hjälper människor inte för att de är
kristna, utan därför för att vi är kristna.” 

Ärkebiskopen

”Every stranger who knocks at our door is an 
opportunity for an encounter with Jesus 
Christ…” 

Påven Franciskus

'The stranger is an opportunity to see God‘ 
Metropolit Gabriel, Grekland

Vårt gemensamma uppdrag



• Direkt hjälp

• Medvandrarskap

• Människors egenmakt 

• Påverkansarbete – röst åt de 
ohörda

• Att bygga samhälle tillsammans 

Vad trosbaserade grupper gör
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Några exempel 



En fråga om perspektiv 
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Foto till vänster från mitti.seUnder 2018 anlände ca 138,000 personer till Europa (jfm drygt 1 miljon 2015). Samtidigt räknar UNHCR med at att 68 miljoner människor är på flykt, drygt hälften inom sina egna länder – världens just nu största flykingläger finns i Bangladesh, Uganda, Kenya… ”For sure there is a refugee crisis, but it is not in the EU. And for sure there is a EU crisis, but it is not about the refugees.” Var centrum är är förstås också en fråga om perspektivBirgittha och Bashar på ”Vasen” en av Goda Grannar Stockholms verksamhetet:Här handlar det om dem som kommer, om dem som är nya, Betty, Aleppo:  Protestantiskt kvinnoseminarium i Beirut, alla pratade om de som gett sig av, de som flytt och om att vara den som stannat: ”I mitt hus har jag en ask av trä. Jag förvarar den hemma hos mig och den är full av nycklar. Nycklarna till min systers hem – hon flydde när kriget kom. Till min svågers affär, till min brors hus… de gav sig av. Jag går dit ibland, men hemmen är fulla av damm och inget liv. Jag minns när det var fullt av liv där – julafton, när alla var samlade… Nu har jag bara nycklarna hos mig.”
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På flera av de platser vi besökt, liksom i Sverige, talas det allt mer om att upprätta externa och exkluderande flyktingmottagningar – på landsbygden, vid landsgränserna, det fanns till och med förslag på att upprätta mottagningscenter utanför EUs gränser. Isolering och periferi ses som en lösning – det som inte ses hamnar mer sällan på den politiska dagordningen. Överallt kämpar människor av tro för att försöka hålla blicken just där, på dem som trängs ut i marginalen. Pastor Dimitris Boukis från Greek Evangelical Church berättar: ”Under 2015 vandrade 1 miljon människor genom Grekland. Även om det inte är lika många nu fortsätter människor att komma. Det är svårt för oss att ha kraft att fortsätta hjälpa. Resurserna tar slut. Människorna, pengarna, entusiasmen… Det är ett långsiktigt åtagande och kyrkorna är många gånger de som blir kvar när de andra organisationerna gett sig av. Vi är kristna, vi gör det här inte ”för att” utan ”därför att”, men hur hjälper vi de välkomnande sammanhangen så att de orkar?Det vi predikar måste beröra och påverka människors liv – att vi är räddade handlar inte bara om framtiden, det handlar om nuet. Vi måste se det som händer här och agera. Det som är allra viktigast för att vi ska få till stånd en förändring är att människor faktiskt ser vad som händer här. ”2018: 50,000 personer anlände till Grekland, de flesta från Syrien, Afganistan, Iraq 
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Aten, Grekland juni 2018Under 2017 sökte 31,000 ensamkommande unga asyl i EU. 2015 var det 95,200. Vart vi än kommit det senaste året har oron för dessa ensamkommande unga varit stor. Utan nätverk, ofta med trauman från hemland och resa, lever de många gånger i ständig osäkerhet - också när de anlänt till EU. I Grekland driver Apostoli, Caritas och många andra härbärgen, skolstöd och rådgivning. Hos ”Faros”, en del av Greek Evangelical Church i Exarchia, Aten, möter vi Dan och Alex. Under flera år har de arbetat med just denna grupp och de visar oss runt i sovsalarna och rummet för extralektioner. ”De här pojkarna kommer från sammanhang med väldigt strukturerade etiska ramar – här står de plötsligt helt utlämnade till sig själva. Kyrkan är kallad att hjälpa dem hitta, eller hitta tillbaka, till tryggheten.” säger Alex som är pastor i församlingen. För många av de här pojkarna är målet att ta sig vidare i Europa, berättar han – somliga vill till släktingar, andra till Tyskland eller Sverige som de hört bra saker om. Men andra vill bara hem. De vet att det inte går. Men hemlängtan kan vara svår. Ovanför en av sängarna har någon klottrat ”love mother”.
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Och några som förvisso såg en ”kris” 2015 - men som inte förväntar sig att kunna gå tillbaka till sitt ”vanliga” liv är ”Union of Methodist and Waldensian churches” i Milano. De är en liten församlingsgemenskap i en minoritetskyrka i sitt land. Under lång tid har många olika migrant- och flyktinggrupper sökt sig till dem, och i början försökte de med parallella gudstjänster och församlingsaktiviteter på olika språk. Men det blev ohållbart, inte minst för barnen som redan många gånger levde i en tvåspråkig kontext. Tillsammans arbetar de nu enligt en församlingsbaserad och demokratisk modell för integration IN I församlingen kallad ”vara kyrka tillsammans”. Men arbetet, och den ständiga genomströmningen av människor, är inte lätt – diakonen Grace beskriver det som en ständig pendling mellan ”joy and fatigue” – glädje och utmattning. Grace förklarar vad som driver henne att leva kyrka tillsammans: ”De kommer inte alla att stanna, men medan de är här har de en familj i kyrkan.” Här ser ni arbete i en ”community garden” efter gudstjänsten. 
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I mitten av den här bilden står två av de modigaste kvinnor jag mött – Sr Gabriella Sári från katolska Sisters of social service och Pastor Iren Honti från den ungerska lutherska kyrkan. De arbetar båda med och för flyktingar och migranter i Ungern. Så få verkar de vara, de som just nu engagerar sig i detta, att de alla känner varandra. Vi har fått ett tips om Sr Gabriella och ägnar en eftermiddag åt att försöka lokalisera henne, men utan framgång. Dagen efter dyker hon upp på ett av våra andra möten - hon har hört att vi letar efter henne. Med sig har hon sin vän Iren som är luthersk pastor i en församling på gränsen till Serbien. Det talar engagerat och med stort allvar, de båda kvinnorna, och försöker på de korta timmar vi har tillsammans förklara så att vi skall förstå. De berättar om transitzonerna vid gränsen där asylsökande isoleras, om bristen på vård och mat. Men det som skrämmer dem mest, det som de återkommer till igen och igen, är hur bristen på medmänsklighet sprider sig i samhället – från statsapparatens högröstade hatretorik till de egna kyrkornas allt mer spridda tystnadskultur. Vem talar för de utsatta, frågar Iren, om kyrkorna tystnar? 



“Vi hjälper människor inte för att de är
kristna, utan därför för att vi är kristna.” 

Ärkebiskopen

”Every stranger who knocks at our door 
is an opportunity for an encounter with 
Jesus Christ…” 

Påven Franciskus

'The stranger is an opportunity to see 
God‘ 

Metropolit Gabriel, Grekland

NÅGRA UTMANINGAR

• Ta hand om våra sammanhang, våra 
eldsjälar

• Att vara en familj tillsammans 

• De unga 

• Röst åt de tystade, ohörda 

• Nya samarbeten med andra religioner

• Berättelsen

Vårt gemensamma uppdrag



STRATEGIER

Arbetet med människor på flykt kan inte 
vara ett ”eget” arbete – det måste ses som 
något som en del av att vara kyrka

Predika det vi gör – praktiken går före

”UNHCR kan ge dig ett tält – men aldrig 
vänner…” Geneve

“Counter the culture of indifference with 
the culture of encounter.” Italy 

"to integrate" is a mutually-transformative 
experience. An enriching experience for 
both receiving communities and newly-
arrived” Italy 

• “Interreligious relations are deeply part 
of cultivation meaningful relations in 
building a more inclusive society.” Italy 

• “It is especially good when religious 
leadership make clear and unequivocal 
statements - like  Pope Francis on 
migration.” Poland

• “Om man bara ser på sociala media 
kan man tro att alla tyskar är rasister. 
Men vi såg ju hur många som anmälde
sig som frivilliga när flyktingarna kom.” 
Tyskland

Vårt gemensamma uppdrag
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VAD VI HÖRT! Ta hand om våra sammanhang, våra eldsjälarAtt vara en familj tillsammans De unga Röst åt de tystade, ohörda Berättelsen! 



I mitt huvud…

Hur går vi från ”välkomnande” till delaktighet 
och tillsammansskap?

“Konvivialitet”

Dela vår berättelse! 

Alla ska kunna svara på frågan ”vems är du” 
– och det gör man lokalt

”Är människor en börda för dig? Bär dem inte 
på dina axlar. Tag dem till ditt hjärta.” 

Dom Helder Camara
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Konvivialitet – att leva tillsammans, att fokusera på relationerna 



Kontakt!
Anna Hjälm

anna.hjalm@svenskakyrkan.se



Tack!
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