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En europeisk sök- och räddningsoperation på Medelhavet. 

Bäste Morgan Johansson, 

 

Jag skriver till dig angående det akuta behovet att upprätta en europeisk sök- och räddningsoperation på Medelhavet. 

Inför det informella ministermötet i Helsingfors har våra nätverk ACT Alliance EU1, Europeiska 

kyrkokonferensen(CEC)2 och Kyrkornas kommission för migranter i Europa(CCME)3 skrivit ett brev till dig och dina 

europeiska ministerkollegor (se bifogat brev). Act Svenska kyrkan har varit med och tagit fram brevet tillsammans med 

andra lutherska, anglikanska, ortodoxa och andra kyrkor samt trosbaserade organisationer som arbetar med migranter, 

asylsökande och flyktingar över hela Europa.  

 

Act Svenska kyrkan delar synen med de andra kyrkor och trosbaserade organisationer som står bakom brevet att Gud 

har skapat varje människa i sin avbild och gett hen rätten till ett värdigt liv. Det är därmed vår och staters skyldighet att 

främja, respektera och skydda varje persons värdighet och rätt till liv oavsett den personens bakgrund, nationalitet, 

etnicitet, kön, sexuella läggning, tro eller övertygelse. Detta innebär också att söka de bästa humanitära och 

rättighetsbaserade lösningarna för personer i utsatta situationer. I ljuset av denna bakgrund ser vi med oro på de vägval 

EU, Sverige, och andra medlemsländer har gjort de senaste åren, och uppmanar dig och dina kollegor i EU att omvärdera 

den diskurs och inriktning som drivits under de senaste åren gentemot människor som försöker ta sig till Europa oavsett 

om det rör sig om migranter, asylsökande eller flyktingar.  

 

En EU-organiserad sök- och räddningsoperation behövs akut. Vi förväntar oss det följande åtgärder från EU:s 

institutioner: 

 

 Upprätta en sök- och räddningsoperation och stoppa kriminaliseringen av civilsamhällesorganisationer 

och andra som räddar liv 

 Upprätta en EU beredskapsplan för landstigning och omfördelning av de som räddas på havet 

 Avsluta samarbetet med Libyen och andra grannländer som bedöms som osäkra av UNHCR 

 Skapa lagliga vägar för migration 

 Evakuera migranter och flyktingar från Libyen.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Erik Lysén  

Act Svenska kyrkan 

 

                                                      
1 Svenska medlemmar i ACT Alliance EU: Act Svenska kyrkan och Diakonia, https://actalliance.eu/ 
2 Svenska medlemmar i CEC: Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan och Sveriges kristna råd, https://www.ceceurope.org/ 
3 Svenska medlemmar i CCME: Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan och Sveriges kristna råd, https://ccme.eu/ 
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