
Flyktingar
 Cirka 16 000 människor passerade gränsen till Finland 

inom några veckor
 Transitflyktingar
 ”Kemi, Kemi”… alla ville till den närmaste 

järnvägsstationen
 Tickets left- toilets right: råd, kokta ägg, te, wi-fi, 

kläder…
 Under hösten 2015 placerades flera hundra 

asylsökande i Haparanda



Hur arbetar vi i församlingen?

Barn
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Allt är viktigt men vad är 
församlingens filosofi?
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Vad finns i centrum av församlingens arbete?





Tjänst åt de fattiga

 Sant`Egidio –rörelsen  
 redan från början handlade det om att finna en nutida 

kristen livsform för lekmän
 evangelisering, tjänst åt de fattiga och enhet och 

broderskap med annorlunda troende och andra kyrkor 
i världen

 rörelsen har centrum i sin verksamhet i det sociala 
engagemanget



De utsatta skall prioriteras

 De som är vid utkanten av samhället skall vara 
centrum till allt arbete/liv 

 De som är undanskuffade till periferin skall sätta 
prägel till församlingens liv och arbete



The poor
 A special way they carry a mysterious wisdom
 They can reveal the words of Christ, communication to 

eternal life, renewing our lives with them, to look into 
their eyes

 When you going to meet poor, then you will meet the 
gospel

 Church in need of resurrection, their wounds, their 
answers 

Father Marco



Brothers and sisters

 “The poor are brothers and sisters, friends of the 
Community. 

 Companionship with whomever is in need – elderly, 
homeless, migrants, disabled, street children, minors 
in the peripheries, prisoners – is the distinctive trait of 
the lives of whom is part of Sant’Egidio, in the 
different continents.”



 Språkundervisning, syförening utvecklas till 
Handarbetscafé, projektledare för asylsökande barn 
och kvinnor, Barn i väntan, Barn i start, 
diskussion/undervisningsgrupper, Världens kör, S:t 
Mary

 Gästfrihet, vänskap
 Flera volontärer



Slutsatser barnkonsekvensanalys
 14 procent av barnen i Haparanda lever i familjer med 

absolut ekonomisk utsatthet, jämfört med 6 procent av 
barnen hela i Norrbottens län och 9 procent av barnen i 
Sverige.

 Församlingen måste hjälpa barnfamiljer som har hamnat i 
utsatta situationer. En kartläggning av barnens situation i 
Haparanda visar på behovet av: 

i. långsiktig satsning för barnfamiljer i utsatta 
livssituationer, 

ii. samverkan med olika aktörer i samhället för barnens 
bästa samt 

iii. fortsatta prioriteringar för att alla barn och ungdomar 
kan delta i alla aktiviteter



En diakonal inventering -FIN
 ensamheten och otryggheten hos den åldrande 

befolkningen 
 församlingens diakoniarbete ska omfatta hela dess 

geografiska område och med fokus i byarna utanför 
centralorten

 Haparanda församling prioriterar diakoni. All verksamhet i 
församlingen ska genomsyras av diakonal omsorg och 
barmhärtighet i mötet med enskilda människor. 

 Alla människor kan hamna i en situation av utsatthet, till 
exempel på grund av sjukdom, ekonomiska svårigheter 
eller när familjesituationen förändras.



Som kristna vi skall älska alla men 
speciellt människor i utsatta 
situationer (Församlingsinstruktion)



Kanske borde man inte tänka att 
vissa människor är utsatta, utan 
hellre att det är den situation eller 
det sammanhang som en människa 
befinner sig i som är utsatt. 
(Församlingsinstruktion)



Varje människa bär på en sårbarhet 
av något slag- möjligheten till 
utsatthet. 
Vem som helst kan insjukna, 

förlora sitt arbete eller sin nästa i 
morgon. Utsatta situationer har 
olika mönster. (Församlingsinstruktion)



Församlingen måste gå till 
människor i utsatta situationer. 
Centrum för församlingens arbete 
måste finnas där. Och inte bara 
hjälpa utan också ha en vänskap 
med utsatta. (Församlingsinstruktion)
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