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Opinion och mission i migrationsfrågor

Förslag till kyrkomötesbeslut
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.

Motivering
Svenska kyrkans arbete och opinionsbildning i flykting- och migrationsfrågor är
djupt och brett och etablerat sedan flera år, men i behov av analys och revidering.
För det första har man från kyrkans ledning nationellt drivit och driver idag genom
webbportalen och utspel flera radikala politiska ställningstaganden gällande
asylmottagningen i Sverige. För det andra gör man det på ett sådant sätt som får
anses mycket ansvarslöst i förhållande till såväl Sveriges kapacitet och säkerhet,
som möjligheten att lyckas integrera nyanlända och långsiktigt kunna upprätthålla
ett högt bistånd och ta emot de mest nödlidande flyktingarna.
Att Svenska kyrkan genom vårt långvariga och djupa internationella arbete och
engagemang uttalar sig och opinionsbildar för bättre villkor och bistånd för utsatta
människor i krisområdens närhet eller på flykt är viktigt, behjärtansvärt och självklart. När det sedan kommer till politiska ställningstaganden gällande den svenska
asylmottagningen har vi ett ansvar att hålla oss à jour med utvecklingen och sätta
största möjliga nytta för största möjliga antal främst. Då handlar det främst om hjälp
i kris- och krigsområdens närhet, samt att vara en opinionsbildande kraft för
effektivt svenskt bistånd och samverkan i det internationella samfundet. Helst bör
Svenska kyrkan avhålla sig från alltför partisk politisk inblandning i asylfrågorna
inrikes och i de fall man som nationell folkkyrka ändå väntas yttra sig bör vi verka
för en ansvarsfull samhällsutveckling där invandrare kan integreras i det svenska
samhället och dess normer, värderingar och sociala koder som vuxit fram i symbios
mellan kyrkan, civilsamhället och det offentliga Sverige. Svenska kyrkan bör inte
heller gå i polemik mot absolut nödvändiga åtgärder för att upprätthålla kontroll
över landet, såsom återinförandet av gränskontroller och krav på ID-handlingar för
inresa i landet. Detta, jämte frågor som skärpta försörjningskrav och tillfälliga uppehållstillstånd, är frågor som Svenska kyrkan idag aktivt motarbetar, vilket bland
annat uttrycks på vår webbportal och därmed kommuniceras som kyrkans enhälliga
mening.
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Istället bör arbetet för att integrera nya medborgare i det svenska samhället
stärkas. De insatser som görs i Svenska kyrkans regi i form av rådgivning i samhällsinformation, språkundervisning och själavård är viktiga insatser. Samtidigt bör
information om den kristna läran och budskapet vara en självklar del i de
integrationsinsatser Svenska kyrkan är delaktiga i eller arrangerar. Det sammanfaller
naturligtvis med vårt övergripande missionerande syfte och missionsbefallningen.
Stora Lundby den 16 juli 2016
Aron Emilsson (SD)
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