”JAG VAR FRÄMLING OCH
NI TOG EMOT MIG...”
Berättelser från Equmeniakyrkans församlingar om
arbetet med människor på flykt 2015-2021
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Så kom du då till sist. Du var en främling
En mytgestalt som jag hört talas om
Så många hade målat dina bilder
Men det var bortom bilderna du kom
Vi trodde du var användbar, till salu
Vi skrev ditt namn på våra stridsbanér
Vi byggde katedraler högt mot himlen
Men du gick hela tiden längre ner

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv
Du fryser om vi inte griper in
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor
Du bjuder älskande på moget vin
Du stiger ut ur alla tomma gravar
Du är en vind som säger: det blir vår
Du kommer som en flykting över bergen
Du följer oss dit ingen annan når
YLVA EGGEHORN,
PSALMER OCH SÅNGER 796, VERS 1 OCH 2
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Framsidan: Under några dagar stod Immanuelskyrkans dörrar öppna dygnet runt i Stockholm för många
flyktingar som kom med tåg till Stockholms central och kunde övernatta, duscha och äta sig mätta i kyrkan. Foto: Johan Bohman.

2

FÖRORD

Två av världens
sjuttonåringar
Det var en mörk och snöig kväll. Vid
att göra vår medmänskliga plikt i
busshållplatsen satt en kille på bänvärlden som att stärka och göra Sveken som snabbt makade på sig för
rige mer färgrikt, mångfaldigt.
att ge plats. Jag reagerade genom
att tacka, men det är för kallt för
Ekumenik betyder hela den kända
att sitta. ”sorry, I don´t understand
och bebodda världen, eller hela
Swedish” svarade han. Jag tog om
Guds hushåll. Det för tanken till hur vi
det på engelska. Det blev upprinnelfördelar våra resurser och ansvarar
sen till ett samtal som fortsatte fram
för varandra i hela världen. Den som
till bussens slutdestination. Han var
behöver skydd ska kunna få skydd,
från Syrien och hade varit i Sverige
för vi är alla en del av ett gemensamt
i tre veckor. Flykten var kostsam och
hushåll oavsett nationalitet, hudfärg,
riskabel. Han ansågs kunna klara
kön och tro. I det här häftet finns beEn förden och det var de medel familjen
rättelser om hur församlingar har visat
samling
kunde avvara. Han berättade att han
på gästfrihet och därmed berikats.
var sjutton år. I nuläget visste han
Det har självklart inneburit förändringska föringenting om familjen som var kvar i
ar, för det hör till. En församling ska
ändras när den
Damaskus. När vi var kvar vid bussförändras när den välkomnar nya devälkomnar nya
hållplatsen kom min dotter förbi med
lar in i Kristi kropp. Det är så vi berikas
sina kompisar. Också hon sjutton år.
och växer.
delar in i Kristi
Det är ett ögonblick som stannat kvar
kropp. Det är så
i mitt minne. Två av världens sjuttonSveriges flyktingpolitik har förändvi berikas och
åringar. En långt ifrån sin familj oviss
rats, våra gränser har blivit skarpare
om deras situation, en annan med
och främlingsfientligheten har ökat.
växer.
familjen i trygg närhet. En mamma i
Hur påverkar det oss som kyrka? Hur
Syrien som tvingats besluta om flykt
bevarar vi öppenhet och gästfrihet i
för sin son. En mamma i Sverige som
våra församlingar och hur inkluderar
kan ägna tankarna runt sina barn åt
vi medlemmar med annan kulturell
helt andra saker. Alla människor är födda fria och
bakgrund på ett äkta och bra sätt? Hur låter vi oss
lika i värde och rättigheter. Förenade Nationernas
förändras av nya erfarenheter? Det är frågor vi
deklaration respekteras och tolkas olika men ska
har att ta på allvar. Faktiskt är det precis som killen
omfatta alla.
på busshållplatsen. Han makade på sig för att ge
plats för mig på den kalla bänken. Nu är det min
Sveriges kyrkor och församlingar gjorde stora intur att maka lite på mig. Vad behöver jag göra för
satser för mottagande av flyktingar 2015. Det gäller att lämna plats, inte bara gästfrihet, utan visa att
också Equmeniakyrkans församlingar. Det här häfjag på allvar vill dela min tillvaro med den som sökt
tet innehåller några berättelser. Vid flertalet tillfällen boplats i min församling och mitt land. Det är vår
har Sveriges politiker och makthavare uppmärkutmaning nu.
sammat och tackat för kyrkornas insatser. Samtidigt
har vi sett hur Sveriges öppna hjärta har blivit allt
mer slutet genom förändrade lagar och förhållKARIN WIBORN, BITR KYRKOLEDARE EQUMENIAKYRKAN
ningssätt. Nu talas om integrationen som ett problem. Låt oss istället se det som en möjlighet, såväl
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INLEDNING

Församlingars engagemang
Equmeniakyrkans församlingar mobiliserade
snabbt insatser för människor på flykt under hösten 2015. Redan innan Migrationsverket och andra
myndigheter fått grepp om situationen var lokala
församlingar på gång med insatser. De öppnade för tillfälligt boende, för mat, råd och stöd av
olika slag. De fanns med i mottagandet på järnvägsstationer och andra platser för att välkomna
och guida vidare till boende och registrering hos
Migrationsverket.
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse möttes i mitten av
september 2015 och beslutade att ge extra resurser
till migrationsområdet. En projektanställning på 50
procent skapades, med uppdrag att tillsammans
med församlingar, stärka och utöka det stöd som
församlingar redan gav till flyktingar och asylsökande. Hans Johansson från Alingsås, projektanställdes
och tillsammans med den nationella samordnaren
Inga Johansson, kontaktades församlingar via brev,
telefonsamtal och lokala besök. Behovet av tillfälligt
boende var mycket stort. Flera regionala samlingar
och seminarier anordnades för information, samtal
och stöd till församlingar i den rådande flyktingsituationen.
Equmeniakyrkan stod under hela hösten i kontinuerlig kontakt med Migrationsverket och Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
via telefonmöten varje vecka. På uppdrag av
Migrationsverket kartlades församlingars möjligheter att bidra med boende. Ett 40-tal församlingar
och flera församlingsgårdar öppnade för tillfälligt
boende. Ofta i samverkan med andra församlingar
och organisationer. Ibland också med interreligiös
samverkan.
Runt 350 församlingar har på olika sätt varit engagerade i arbetet med flyktingar. Församlingar
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öppnade för mötesplatser med välkomnande,
samhällsinformation, samtal och psykosocialt stöd.
Matlagning, servering, insamling av kläder, skor
och hygienartiklar, rådgivning, duschmöjligheter, sovplatser och bilskjutsar till myndigheter. Det
mesta genomfört av församlingar på frivilligbasis.
Även konserter och andra events arrangerades för
stöd till insatser för flyktingarna och genomfördes
på bästa sätt. Både anställda och ideella krafter
bidrog generöst med tid och varm omsorg.
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE FÖR KYRKA SAMHÄLLE

Runt 350 församlingar
engagerade sig i arbetet
med flyktingar.

Foto: Johan Bohman
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INLEDNING

Så mycket god vilja
Intervju med Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Mycket av opinions- och påverkansarbetet när det gäller migrationspolitiken har skett gemensamt från
kyrkorna via SKR, Sveriges kristna
råd. Den 14 december, 2016 lanserade SKR Juluppropet och du Lasse
var då ordförande i SKRs styrelse
och en av initiativtagarna till uppropet.
Varför detta upprop och hur mottogs det? På vilket sätt gjorde det
skillnad?
– Det här är en fråga där vi kan
samverka inom Sveriges kristna råd
och därigenom få ett större genomslag. Under hösten 2016, arbetade
såväl Equmeniakyrkan som SKR intensivt med migrationsfrågorna och
det kom också en rad vittnesbörd
från församlingar som menade att
det var dags för ett nytt upprop, som
det Påskupprop som SKR tagit initiativ till tidigare. Beslutet togs snabbt,
spreds på olika sätt och fick ett stort
genomslag.
Hur ser du på den politiska utvecklingen med begränsningar och
minskat mottagande i Sverige och
den nya migrationslagen som ska
tas i bruk i sommar?

Det fanns
så mycket
god vilja att
gå in i ett arbete
som initialt handlade om att hjälpa till akut, men
blev relationer,
vänskaper och
ibland människor
som blev en del
av familjen.

– Sedan 1984 har huvudinriktningen varit permanenta uppehållstillstånd. Den som beviljas flyktingstatus föreslås nu tillfälligt uppehållstillstånd i tre
år och som skyddsbehövande endast 13 månader.
Det är djupt tragiskt för alla dem som flyr och flytt
till Sverige och lever här med ständig oro för vad
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framtiden kommer innebära. Men
det är inte bara för dem det är tragiskt. Det är det för oss alla i Sverige.
Det gör något med vårt land och
med oss själva när vi stänger dörren.
Det förändrar självbilden och skapar
en sämre version av oss och vårt
land. Självklart ska vi göra vad vi kan
för att minska det globala flyktingtrycket. Europas länder bör absolut
samordna sina resurser. Men den
resa som nu pågår ner mot miniminivåer tjänar inte mänskligheten.
Den berättar istället en historia, inte
om flyktingen, utan om oss. Vi behöver ställa oss frågan om vilka vi är
och vill vara.
Församlingar har öppnat sina
dörrar och välkomnat många
människor som sökt sin tillflykt
till Sverige. Hur går vi som kyrkor
vidare i vårt arbete med inkludering
& integration? Många menar, inte
minst en del politiker, att vi misslyckats med integrationen i Sverige.

– Varje församling är i sin brokighet
ett vittnesbörd att inkludering och
integration är möjlig. I församlingen
finns självklart plats för unga, gamla,
alla nationaliteter osv. Vi samlas runt
något annat och bortom intresse,
tycke och smak. Det är viktigt att också arbeta strategiskt på att vara en öppen gemenskap så församlingen inte förminskas. Att arbeta med att välkomna
och hjälpa den som är i en utsatt livssituation är att
se människan och i den få syn på sig själv. Där kan
vi dela tro och bröd i gemenskap med varandra.

Foto: Sveriges kristna råd

Vi har få församlingar i utanförskapsområden. Vad
tänker du om det?
– Det är en jätteviktig fråga och det handlar om
strategi för grundande av församlingar men också
hur församlingar kan ha verksamheter och samlingar på sådana platser. Det finns inga enkla
vägar utan det handlar om relationer, och om ett
trovärdigt och långsiktigt arbete med en medveten
strategi. Här finns spännande initiativ från t ex vår
ungdomsorganisation Equmenia med en satsning
på scouting i Lövgärdet i Göteborg och där t ex
Räddningsmissionen håller på att starta en skola.
Här behöver vi vara proaktiva och verkligen fundera på vad vi kan göra för att bli relevanta också i
utanförskapsområden.
Vad vill du särskilt lyfta fram från kyrkornas flykting- och migrationsarbete 2015-2020?
– Det blev så tydligt att det fanns så mycket god
vilja och energi att gå in i ett arbete som initialt
handlade om att hjälpa till akut, men som över
tid blev relationer, vänskaper och ibland också
människor som blev en del av familjen. Det är en så

vacker bild av församlingens gemenskap och hur
man växer i möten och välkomnar nya människor
in i gemenskapen. Arbetet har också fortsatt på
regional och nationell nivå att stötta arbetet också
fortsatt, men också att påverka för ett mer öppet
samhälle. Den typ av utvisningar som sker nu - inte
minst handlar det om konvertiter – är inhuman och
förändrar också oss själva på djupet.
Hopp och möjligheter inför framtiden? Vad vill du
skicka med till församlingar?
– Equmeniakyrkan har en tydlig plats och funktion
att fylla. Vår erfarenhet av bredd, olika åsikter i
somliga frågor, men också vårt fokus på centrala, diakonala frågor gör att många församlingar
inom Equmeniakyrkan är beredda att famna nya
människor med också nya kulturer. När de blir en
del av våra gemenskaper förändras hela gemenskapen, vi blir en ny församling, vi förnyas. Det är
stort.
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE FÖR KYRKA SAMHÄLLE
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INLEDNING

”Jag var främling och ni
tog emot mig...”
Kyrkans engagemang för flyktingar och nyanlända
är stort och omfattande, men inget nytt uppdrag
som startade i och med 2015. Att välkomna främlingen och bry sig om den som kommit ny från ett
annat land är en självklarhet utifrån det kristna
kärleksbudskapet. Älska din nästa som dig själv,
säger Jesus.
Hela Bibeln är full av berättelser om folk och
personer som tvingas på flykt. Om en invandrare
slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom.
Invandraren som bor hos er skall ni behandla som
en infödd. Du ska älska honom som dig själv, ni var
ju själva invandare i Egypten. (3 Mos 19:33-34).
Jesus har också själv erfarenhet av att vara på flykt.
Som nyfödd tvingades han, tillsammans med sina
föräldrar, att fly till ett annat land, Egypten, (Matt
2:13-15). I Nya Testamentet blir det tydligt hur Jesus
på ett särskilt sätt ömmar för människor som finns i
utsatta livssituationer. Han talar i Matt 25:31-46 om
sig själv som hungrig, törstig, naken och hemlös. Ur
ett migrationsteologiskt perspektiv beskriver det väl
migranters och flyktingars livsvillkor. De är hungriga
i sina hemländer, törstiga i öknen som de försöker korsa, nakna efter att ha blivit rånade på sina
ägodelar, fängslade i läger och flyktingboenden
och om de väl kommer fram till destinationen, blir
de ofta främlingar där, utan bostad och marginaliserade.
”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de
som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta
om det” (Hebréerbrevet 13:2).
Där ligger grunden för kyrkornas engagemang för
människor som sökt sig till vårt land undan krig och
förtryck. Engagemang för flyktingar; att välkom-
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na asylsökande och nyanlända, att dela med oss,
praktisera gästfrihet är en självklar del av kyrkans
uppdrag i varje tid och på varje plats.
2015 kom, som vi alla vet, väldigt många flyktingar till Sverige. Ca 160 000 och därav ca 35 000
ensamkommande barn. Equmeniakyrkan med ca
600 församlingar mobiliserade snabbt hjälp och
stöd till de människor som kom. Vi fanns på plats vid
tågstationer, välkomnade alla, öppnade kyrkor och
lokaler för övernattning, transitboenden, ordnade
mat och duschmöjligheter, delade ut kläder och
skänkte pengar. Snabbt startades samarbeten med
olika lokala aktörer och organisationer. Kyrkans
engagemang märktes verkligen. Alla ville hjälpa till!
Många församlingar startade språkcaféer. De
flesta visste inte hur man skulle göra, men startade
ändå och lärde sig längs vägen. Volontärer från
församlingen och från grannskapet slöt upp och
ville vara med. I Equmeniakyrkan har vi sett hur
mottagandet av flyktingar gett ny energi åt församlingar. Många volontärer utrycker glädje och säger:
“Äntligen har jag fått en uppgift!” Många har fått
nya familjemedlemmar och öppnat sina hem för
ensamkommande unga och kunnat erbjuda trygghet, vänskap och stöd. Vi ser också att den vänskapen gör att församlingar växer och får nya medlemmar. De nya vännerna vill veta mer om vår tro,
de vill få undervisning i kristen tro, en del vill döpas
och bli aktiva medlemmar i församlingen.
Det som hände hösten 2015 kan kännas långt borta,
men vi minns tydligt hur alla välkomnade och öppnade sina hjärtan. Nu har tonläget i debatten hårdnat och den allmänna och politiska opinionen har
förändrats och blivit alltmer negativ mot flyktingar.
Vi minns hur statsminister Stefan Löfvén i septem-

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har
hänt att de som gjort det har haft änglar
till gäster utan att veta om det”
(Hebr 13:2)

Foto: Johan Bohman

ber 2015 i presskonferensen lovade att “Mitt Europa
bygger inte murar, vi hjälps åt!” Bara en kort tid
därefter blev budskapet ett annat “Sverige behöver
ett andrum.” En mängd åtgärder och begränsningar i lagar har sedan dess vidtagits från politiskt
håll i syfte att minska antalet asylsökande. Var tog
öppenheten vägen? Vad har hänt med solidariteten med den som är i nöd? En ny migrationslag ska
vara på plats i juli 2021. Som det ser ut nu kommer
det fortsatt att bli en lag med stora begränsningar.

Sverige. Församlingar som fortsatt visar öppenhet
och medmänsklighet!

När förslaget till den nya Migrationslagen presenterades i april 2021, sa Migrationsministern med
stolthet i rösten; “Den nya lagen ligger i linje med
hur det ser ut i andra EU-länder och den är till och
med striktare och är den stramaste flyktingpolitiken
i Sverige på 40 år!”

“Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta det har
ni gjort för mig”, säger Jesus. (Matt 25:40).

Just nu är det svårt att känna stolthet över Sveriges
flyktingpolitik, men som kyrka är vi däremot mycket
stolta över alla församlingar som så generöst tagit
emot och välkomnat den som sökt sin tillflykt här i

Arbetet och kampen för vår nästa fortsätter.
Otryggheten för asylsökande och nyanlända är
fortsatt stor. Konvertiters tro bedöms inte som genuin. Många utvisas fortfarande till Afghanistan, ett av
världens farligaste länder. Alltfler får avslag på sin
ansökan och lever som papperslösa i Sverige under
mycket svåra förhållanden.

Låt oss tillsammans fortsätta att kämpa för rätten
till asyl och rätten till ett värdigt liv. Låt oss stå upp
för en human flyktingpolitik och för en öppen och
inkluderande kyrka och värld! Guds kärlek känner
inga gränser!
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE KYRKA SAMHÄLLE
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BERÄTTELSER

Luleå: Många ville hjälpa till
Många gånger kan södra Europa kännas långt bort
när man bor i Luleå, Norrbotten. TV kablar ut en stor
flyktingström som vandrar genom Europa. Gränser
stängs och stängsel blockerar vissa länder. Fortfarande är skeendet långt borta. Ganska snart går
ryktet att tågen är fyllda av flyktingar som vill vidare
norrut. Varje dag anländer nattåg från Stockholm
och Göteborg. Till en början väldigt få som på egen
hand tar sig vidare med buss mot Finland 15 mil
bort och sedan vidare mot Ryssland. Ganska snart
kommer väldigt många på en gång närmare 800
per dag. Tågen har extra vagnar och stationen blir
fulla av trötta, hungriga och vilsna själar. En frivillig
grupp med bland annat medlemmar från Luleå
Missionsförsamling ville göra ett mottagande för
flyktingarna. Det finns inte tid att göra projektplaner
eller ansöka om ekonomiska medel. Missionskyrkan
som byggnad visade sig ligga närmast stationen
och blev under en vecka en logistikplats. Pingisbordet blev smörgåsberedningsbord. Personer som
aldrig varit i kyrkan kom för att hjälpa till. Företag

levererade bröd, dricka och hygienprodukter. En
medlem jobbade som stationsvärd och fick en
nyckelroll i kontakten med flyktingar. En annan var
polis och fick, i sin yrkeskår som var stationerade
att slussa folk, lyfta fram vikten av att vara human i
mötet flyktingarna. Arbetet som växte sig allt större
fick flytta från kyrkan till andra byggnader och det
engagerade stadens församlingar, kommunen och
företag. Många ville hjälpa till. Flyktingströmmen
avtog abrupt när gränserna stängdes.
Några av ungdomarna och familjerna blev sedan
kvar i Norrbotten och en liten kontakt på några minuter på en tågstation fick stor betydelse för såväl
de hjälpande som de behövande. Missionskyrkans
arbete utvecklades till matlagning för ensamkommande flyktingungdomar och flertalet är de
ungdomar som konverterat, låtit döpa sig och fått
vänner för livet genom kyrkans öppna sinne och
flexibilitet i kristider.
PASTOR ANDRÉ KIKUCHI FÖR MISSIONSKYRKAN LULEÅ

Ganska snart kom väldigt
många på en gång, närmare 800 per dag. Tågen har extravagnar och stationen var full av
trötta, hungriga och vilsna själar.
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Immanuelskyrkan
Stockholm:
Öppna portar dygnet runt
Allt gick så fort! Det som
hände där, var plötsligt här.
Människor som i långa led
vandrat genom Europa mötte
vi på Stockholms Central. De
blev en del av vår verklighet
och de behövde hjälp. I det
läget var det inte en fråga om
att göra eller inte göra. Klart
vi skulle agera!
Vi insåg, som församling, vad
just vi kunde bidra med; bra
lokaler, inte långt från Centralen. En fråga från Refugees
Welcome resulterade i ett beslut bara nån dag senare. Nu
fanns inte tid att fundera över
formella beslutsvägar. Och nog lärde vi oss något
av detta. Att somligt måste få ske på ”uppstuds”
därför att ”nu är världen så här”.
Vi blev snabbt en del av det som präglade hela
samhället, och vi var omgivna av människor som
ville göra detta tillsammans med oss. Aldrig har vi
fått en sådan respons från människor och företag i
kyrkans närhet.
På bara ett par dagar ställde vi om för att frigöra
lokaler och andra resurser. Vi fördelade ansvar och
gjorde scheman. En viktig pusselbit var kontakten
med Refugees Welcome. Under de första dagarna
skedde mycket under ledning av en ansvarig från
dem. Vi sökte också kontakt med andra organisationer som var i samma läge som vi.
Utmaningen för oss blev att, samtidigt som vi ställde
om, genomföra åtminstone en del av det ordinarie församlingsarbetet, bl a vårt gudstjänstliv. Med
våra sinnen kunde vi ta in situationen, den vi behövde be för då vi möttes till gudstjänst. Vi såg och vi
hörde, men det luktade nu också på ett sätt i våra
lokaler som vittnade om den historia som flyktingarna bar med sig. Kropparnas erfarenheter av en
lång vandring, utan möjlighet till mycket av det
grundläggande i livet. Att här få duscha blev som
en Guds gåva till dem.
Under några dygn stod portarna till Immanuelskyrkan på vid gavel, dygnets alla timmar. Människor

Under några dygn stod portarna
till Immanuelskyrkan på vid gavel,
dygnets alla timmar. Människor kom och
gick, duschade, plåstrade om skavsår,
bytte kläder, åt sig mätta och försökte få
tag i anhöriga.
kom och gick, duschade,
plåstrade om skavsår, bytte
kläder, åt sig mätta och försökte få tag i anhöriga. Ett av
sammanträdesrummen omvandlades till läkarmottagning. I ett hörn fanns juridisk
rådgivning. Några volontärer
lekte med barnen så att föräldrarna fick lite avlastning.
Ryktet spreds om hur vi öppnat upp och människor hörde
av sig för att de ville hjälpa
till. Nån kom med tårta för
att uppmuntra volontärerna
på plats. Vi fick kläder, långt
mer än vi hade bruk för. En
volontär som tidigare inte varit i kyrkan överväldigades av känslan att få vara med om detta när hon
stod i vårt kapell, fyllt av skänkta plagg. Det hon var
med om blev som en andlig upplevelse och trots sin
trötthet ville hon inte gå hem.
Volontärgrupper formades för att laga mat, städa
och bädda om för att kunna ta emot nya människor.
Som mest hade vi sovplats för 80 personer per natt.
Vi hjälpte människor tillbaka till Centralen, till tåg
som förde dom vidare ut i landet och betalade för
biljetter så långt det var möjligt. I allt detta var vårt
mål att skapa en stund av ro och tid till återhämtning för dem som kom.
Snart blev vi också en del av det samråd som Länsstyrelsen inbjöd till. Alla inblandade insåg att för att
klara situationen behövde vi samordna oss, och vi
hade ett gott samarbete med Räddningstjänst och
Polis. Så mycket av tillit och förtroende byggdes
mellan olika samhällsaktörer den hösten. Vi insåg
hur beroende vi var av varandra och varandras
resurser.
På ett konkret sätt blev vi en del av flyktingmottagningen i Stockholm och en volontär satte en natt ord
på det som många nog kände: ”Nu är vi kyrka på
riktigt”!
CLAES-GÖRAN YDREFORS, TIDIGARE PASTOR I
IMMANUELSKYRKAN OCH
ANNA BERNDES, PASTOR OCH ARBETSLEDARE FÖR
IMMANUELSKYRKANS DIAKONI
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Vi har fått se inte mindre
än 16 personer konvertera till kristen tro och låta
döpa sig

Många av dem hade tidigare
haft endast liten kontakt med
någon kyrka, men de fann i vårt
asylcafé en gemenskap och ett
sätt att kunna engagera sig för
flyktingar.

Askersund:
Våra relationer
fördjupas
Redan hösten 2012 blev ett i Askersund centralt
beläget ”pensionat” asylboende, vilket ledde till en
önskan från församlingens sida att kunna erbjuda
en mötesplats där asylsökande kunde få lära sig
enkel svenska och möta askersundare. Tidigt insåg
vi att det bland de boende fanns många barnfamiljer, varför det var nödvändigt att även erbjuda
aktiviteter för barnen.
Vi, som då var en församling på 66 medlemmar,
startade därför samma höst ett asylcafé, som var
öppet varje tisdag mellan kl 10-12. Fram till kl 11
hade vi undervisning i enkel svenska, som vi runt
2015 behövde dela upp på två grupper. Parallellt
med detta fick barnen leka och pyssla i våra lokaler
i källaren. Därefter fikade vi tillsammans, församlingen bjöd på detta varefter det fortsatte med
gemenskap och informella samtal.
Vi började i blygsam skala, men när vi var som allra
flest kom mellan 60-85 asylsökande. Av dessa var
ett 20-tal barn i förskoleåldern. Ett 25-tal volontärer
kom regelbundet för att möta de asylsökande och
hjälpa till med undervisning, ta hand om barnen
och ordna med fika. Ungefär hälften av volontärerna var inte medlemmar av vår församling.
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Utifrån asylcaféet skapades
en mängd kontakter. En del av
flyktingarna, främst kristna från
olika traditioner deltog i och berikade våra gudstjänster. Efter bästa förmåga fick vi vara behjälpliga
i olika kontakter med Migrationsverket och andra
myndigheter. Våra relationer med övriga kyrkor
i Askersund, Röda Korset och kommunen fördjupades. Vi kunde bland annat tillsammans med
kommunen hjälpa ett flertal människor som fått
uppehållstillstånd till ett boende här i Askersund.
Församlingens pastor fanns med som representant
för civilsamhället i det Nätverk För Integration, som
kommunens integrationssamordnare under några
år sammankallade till. Under fem års tid arrangerade vi, i samarbete med Institutet för Religion och
Interkulturella Studier, Bilda, Svenska kyrkan och Askersunds kommun, en årlig temadag i vår kyrka runt
olika integrationsfrågor.
För oss som församling har det som skapats av
vårt engagemang för asylsökande varit väldigt
värdefullt. Vi har fått se inte mindre än 16 personer
konvertera till kristen tro och låta döpa sig. Vårt
gudstjänstliv har berikats av dessa, men även av
kristna från andra delar av kyrkan. Vi har utökat vårt
kontaktnät och vi har fått en tydligare relation med
kommunen. Givetvis har det även inneburit sorg och
frustration när flera av våra konvertiter har nekats
asyl, men det har också genererat mycket bön och
praktisk omsorg.
Hösten 2017, när asylboendena stängde, övergick
vårt asylcafé till ett språkcafé på onsdagskvällarna. Vi har där fortsatt att skapa en mötesplats för
gamla och nya askersundare och på olika sätt vara
människor till hjälp att orientera sig i sitt nya sammanhang.
PÄR MÅNSSON,
PASTOR NORRABERGSKYRKANS FÖRSAMLING ASKERSUND

Dals-Ed: Enkel svenska & barnvakt
Församlingen fick förfrågan 2015 från ledningen
vid flyktingförläggningen i Ed om det fanns intresse att engagera sig på något vis för flyktingarna.
Detta skapade omgående ett samtal i församlingen och många goda idéer föddes.
Vi annonserade i lokaltidningen att vi tog emot
kläder och skor till barn och vuxna för att dela ut till
flyktingarna. Responsen blev långt över förväntan,
ortsbefolkningen såg vilka behov som fanns och
skänkte även leksaker och barnvagnar och mycket annat. Hela bottenvåningen i kyrkan blev fylld.
Samtidigt som vi delade ut kläder bjöd vi på kaffe
och startade upp samtalsgrupper.
Två år senare, i februari 2017 lades flyktingförläggningen ned. Några flyttade till andra orter medan
andra hade etablerat sig i Ed. Vi tog då kontakt
med SFI, svenska för invandrare, på orten och diskuterade om det var möjligt att samarbeta på något sätt. Vi kom då överens om att en dag i veckan
bjuda på sopplunch och därefter ha samtalsgrupper där flyktingarna får träna på att prata svenska.
Behovet var stort. Vi insåg att vi behövde engagera
fler utanför församlingen för att klara av detta engagemang så vi tog kontakt med de andra församlingarna i Ed, Svenska kyrkan och pingstförsamlingen, som gärna ställde upp. Även ett studieförbund
blev engagerat och finansierade matinköpen.
Upplägget blev så här: Några pensionärer och
daglediga lagade maten på förmiddagen och bjöd
till lunch kl 12. Efter en timmas måltid inbjöd vi alla
till en andaktsstund i kyrkolokalen. Först sjöng vi
några enkla sånger, som de snabbt lärde sig, därefter höll någon av pastorerna en andakt på enkel
svenska och så inbjöd vi alla att tända ljus i ljusbäraren och avslutade med en bön. Till en början var
några tveksamma till att gå in i kyrkan och till att
tända ljus och be, men det förändrades med tiden.
Efter några månader deltog i stort sett alla.
Efter andaktsstunden delade vi upp oss i grupper
där vi samtalade om ämnen som engagerade flyktingarna och samtidigt kunde vi berätta om vår tro.
Det har betytt mycket för oss som har haft förmånen att få jobba med detta och många nysvenskar
har gett uttryck för att kontakten med kyrkan har

Vi annonserade i lokaltidningen
att vi tog emot kläder och skor
till barn och vuxna för att dela ut till
flyktingarna. Responsen blev långt
över förväntan. Hela bottenvåningen
i kyrkan blev fylld.

betytt mycket för dem. Flera kvinnor har gått samman i smågrupper och stått för matlagningen ofta
med traditioner från deras hemländer. De har känt
sig hemma i kyrkan och varit glada för den uppskattning de fått.
Vi startade också upp bibelundervisning, på enkel
svenska kvällstid, med möjlighet till barnvakt. Vi
hann bara med några enstaka gånger innan pandemin slog till och vi blev tvungna att pausa hela
projektet.
Vi ber om Guds vägledning att hitta nya vägar att
nå dessa vänner vi fått och fördjupa de relationer vi
har etablerat.
STEN-ÅKE OLSSON OCH CECILIE LARSEN
FÖR EQUMENIAKYRKAN I DALS-ED
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Göteborg:
Vi hade lokalerna & glöden
Allt gick med svindlande hastighet den där höstmånaden i september 2015. När Redbergskyrkan
förvandlades till ett transitboende för nyanlända
flyktingar. Från det att den första tanken om ett
flyktingboende i Redbergskyrkan föddes, till dess att
vi tog emot de första gästerna gick det tio dagar.
Detta berodde på många olika saker. Dels behövde
allt ske väldigt snabbt. När väl de första tågen och
Stena Line båtarna fullastade med utmattade, uthungrade och sjuka flyktingar väl nådde Göteborg
så hade vi kunnat följa deras vandring norrut via
Ungern, Österrike och Tyskland.
Mobiliseringen inom det som snabbt kom att kallas
”Refugees welcome to Göteborg” växte lavinartat,
samtidigt som vi fick indikationer på att även andra
nätverk var under formande.
Det som saknades var någonstans för flyktingarna att bo. Vi i Redbergskyrkan insåg snabbt att
här kunde vi göra en insats: Vi hade utrymme i vår
undervåning, vi hade sängar, vi hade glöden. Vi
bildade snabbt en styrgrupp som tog nödvändiga
kontakter inom församlingen.
När vi fått klartecken om att öppna boendet så
enades vi om att vi skulle fungera som ett så kallat
”transitboende” för dem som tänkte söka sig vidare
mot Norge eller Finland. Detta innebar att de flesta
som kom till oss stannade en till tre nätter beroende
på hur de skulle ta sig vidare.
Och vi hade unga aktivister som snabbt såg till att vi
hade en facebooksida under namnet ”Redbergskyrkans flyktinghjälp”. De ordnade i princip omgående
en så kallad ”doodle”; dvs en digital bokningskalender för volontärer.
Men: gensvaret på vårt anrop om volontärer överträffade våra vildaste förväntningar! När de första
gästerna kom den 17 september 2015 så hade vi
fulltecknade listor för fyra pass per dygn! Organisatoriskt såg vi till att skaffa en jourmobil som var vårt
enda nummer ”in” och som en jouransvarig person
i varje pass hade hand om. Efter bara några nätter
så hade vi i princip fullbelagt, dvs ca 20 personer,
fram till dess vi tvingades stänga boendet den 23
december 2015.
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Vi hade ett utomordentligt gott samarbete med
”Refugees welcome”, ”Islamic relief” och Röda korset
vilka alla hade folk på plats på Göteborgs central.
Vi jobbade också snabbt upp kontakter med övriga
aktörer som erbjöd övernattning. I första hand
handlade det om Vänsterpartiet och Syndikalistiskt
forum.
Det som var helt avgörande för att vår verksamhet
skulle fungera var det samarbete som uppstod när
chefen för ICA Kvantum Munkebäck, Pelle Collins, erbjöd oss att få hämta all mat vi behövde till
boendet! I efterhand inser vi att det var Pelles insats
som gjorde det möjligt för oss att hålla igång denna
verksamhet på frivillig basis under flera månader!
Under hösten gjorde ca 350 personer minst ett
volontärpass och ca 550 unika individer bodde hos
oss minst en natt. De allra flesta av våra volontärer
kom utifrån, oftast utan någon som helst koppling
till någon kyrka. Den övervägande majoriteten av
våra gäster var muslimer. Detta gav många spännande möten och samtal mellan alla oss som var
engagerade.
Det tog inte så lång tid innan myndigheterna reagerade på den stora tillströmningen av flyktingar in

Var skulle flyktingarna bo? Vi i Redbergskyrkan insåg snabbt
att här kunde vi göra en
insats: Vi hade utrymme i
vår undervåning, vi hade
sängar, vi hade glöden.

i Sverige. Och i samband med att den nya ”tillfälliga” Migrationslagen antogs av Riksdagen i november så blev vi och andra aktörer mer eller mindre
”tvingade” att gå in under Migrationsverkets organisation. Detta innebar att vi förlorade vår självständighet och MV:s kontrollapparat tog över.
Det inbringade en relativt stor summa pengar, men
detta saknar egentligt intresse. Hela idén med ideell
verksamhet är ju att den sköts utanför det kommersiella spelet så långt det är möjligt.
En viktig lärdom vi fick med oss var vikten av förankring. Allt gick ju så snabbt. Förankringsarbetet i
församlingen blev därför inte av den art som hade
varit önskvärt. Detta straffade sig i efterhand när vi
arbetade vidare under namnet ”Redberg welcome”.
Men allt är möjligt, om bara viljan finns!
Det finns massor av potential i oss människor när
det verkligen gäller. Allt som krävs är att några går
före och skapar sammanhang där denna kraft kan
förlösas. Det gjorde vi. Och vi som var med kommer
aldrig att glömma hösten 2015!
Lärdomar att ta med sig till framtida satsningar:
Att försöka samverka med myndigheter är den
verkliga utmaningen!
Där kan vi trots allt se en enorm skillnad mellan att

samverka med företrädare för kommunen jämfört
med att försöka hitta rätt med en statlig myndighet
som Migrationsverket. Vi inom det civila samhället
skulle kunna ha gjort så mycket mer om man från
Migrationsverket förmått se oss som en tillgång och
inte som något besvärligt som man inte förstod sig
på.
För vår del innebar detta att vårt försäkringsbolag
hotade oss med att få extremt höjda premier om vi
inte omedelbart slutade med boendet. Där kunde
MV ha gripit in och tagit på sig försäkringsansvar
för oss och för många andra ideella aktörer. Detta
visade sig dock ”helt omöjligt” vilket ledde till att
många tusen potentiella sovplatser inom frivilligsektorn gick om intet.
Dagen före julafton 2015 tvingades vi att i all hast
stänga vårt boende. Många volontärer hann inte få
reda på detta innan stängningen var ett fullbordat
faktum. För många kom detta som en total chock
och vi fick sedan ha flera möten där folk fick gråta
och ropa ut sin förbittring över att Sverige stängde sina gränser. Vi inser att vi inte skulle ha kunnat
fortsätta så värst mycket längre.
Men vi kunde väl ha fått fatta beslutet om detta
själva. Inte bli tvingade av myndigheter och försäkringsbolag!
PER DUREGÅRD, TIDIGARE PASTOR I REDBERGSKYRKAN
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Sinas resa till tro
och trygghet
Sina har konverterat och blivit kristen. Han är
idag med i Abrahamsbergskyrkans församling i
Bromma.
Han föddes i Afghanistan och flyttade med sin
familj till Iran när han var åtta månader. Där levde
familjen som illegala invandrare. Sina kom som
flykting till Sverige 2015. Han är uppvuxen i en muslimsk familj, men var inte aktivt utövande muslim de
sista åren.
Han fick en tid bo hos en familj i Alingsåstrakten.
De var engagerade i en lokal församling som tillhör
Equmeniakyrkan. Han blev förvånad och tagen av
att det var så mycket glädje, kärlek och förlåtelse
i familjen. Han började också följa med på olika
samlingar i kyrkan.
Hans väg till tro har varit en längre process. Bilden
han hade av en straffande Gud har han lämnat.
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Han kunde inte få ihop det att Gud har skapat oss
och sedan vill döda oss om vi inte följer Gud. Det
kan inte stämma, tänkte han. Idag är Sinas gudsbild byggd på att Gud älskar oss människor och
vill vårt bästa. Hans tro idag ger honom trygghet.
Det som är viktigt är att själv kunna be till Gud med
sina egna ord. Att inte behöva be via någon annan
andlig ledare, som en böneledare eller med fasta
böneverser. Han upplever att Gud är mycket närmare honom idag.
Påsken 2020 döptes Sina i Abrahamsbergskyrkan i Stockholm. Dopet blev för honom ett sätt att
bekräfta sin tro. Dopet föregicks av undervisning.
Han valde att låta en persisktalande pastor förrätta
dopet, för att han bättre skulle kunna förstå dopets ritual. Dopet är en början på en ny resa, säger
Sina. Trots pandemitider med begränsningar har
Sina upplevt en varm gemenskap i sin församling.
Han har mött underbara människor och har en god
känsla för sina nya syskon. Vi ska respektera och
inte döma varandra, för vi är olika men hör ihop,
säger han.
BERÄTTAT FÖR LASSE VALLMOSS,
PASTOR I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Linköping: #justiceforabbas
I Linköpings Missionsförsamling
fanns en arabiskspråkig grupp
med syriska rötter, vilket medförde ett naturligt engagemang
för nyanlända. Kontakt med
afghanska ensamkommande
skapades dels genom att flera i
församlingen engagerade sig i
”Vi ses! Språkvänner i Linköping”
och dels genom att Equmeniaföreningen startade ”Mångkulturell
innebandy”. Båda mötesplatserna hade syftet att genom en
aktivitet öva svenska och hitta
nya vänner. När dessa nya vänner
fick avslag på asylansökningar
blev det naturligt att erbjuda dem
husrum och familjegemenskap.
Några av dem konverterade.

en människa mitt i vår gemenskap. Därför genomfördes manifestationer på Linköpings olika
torg, bönekedjor och insamlingar
till juridisk hjälp. Politiker mejlades
och i pressen omskrevs han som
”söndagsskolläraren”. Bredvid
denna handlingskraft bar församlingen på smärta, saknad och
frustration över seghet från såväl
Gud som myndigheter.
Under förvarstiden fick Abbas ta
emot telefonsamtal dagligen och
besök varje vecka av familj, vänner och församlingsmedlemmar.
På skärtorsdagen ledde Abbas
och en av pastorerna nattvard för
konvertiterna på förvaret. Under
sommaren genomförde han en
konfirmationsläsning på distans,
som avslutades med en livesänd
konfirmationshögtid (före pandemin!) ifrån förvarets besöksrum. Abbas brukade regelbundet läsa
predikotexten under gudstjänsterna, vilket fortsatte under förvarstiden genom att hans besökare
filmade läsningen i förväg – på så sätt fortsatte
han närvara i gudstjänstgemenskapen, och ibland
deltog han i dem via telefon.

Vi fortsätter ringa
i kyrkklockorna
fem över tolv varje
tisdag till dess att deportationerna till Afghanistan upphör och Abbas är
tillbaka hos oss.

En av dem heter Abbas Alavi. Han
hade blivit nyfiken på kristendom på flykten genom Grekland, och när han kom
till Sverige i mars 2015 började han läsa bibeln i
hemlighet. Den kristna tron på Guds nåd och kärlek
blev självklar för Abbas, som aldrig känt sig hemma
i islam. Han fick bo hos en barnfamilj i kyrkan, gick
en bibelskola för asylsökande i Arvika, döptes och
blev församlingsmedlem i juni 2017. Församlingsengagemanget bestod i att leda gudstjänster och
nattvard, hjälpa till i barnverksamheten och genom
sin sociala förmåga blev han väldigt omtyckt och
uppskattad av alla i åldrarna 0–100 år.
Trots en ärlig berättelse om sin kristna tro och påvisade dödshot från hemlandet avslog Migrationsverket Abbas asylansökan. Efter ett missat telefonsamtal med myndigheten blev han efterlyst och
efter tre veckor gripen av polis och förd till Migrationsverkets förvar. I februari-december 2019 slussades Abbas mellan olika avdelningar på förvaren
i Åstorp, Märsta och Gävle. Att tillbringa så lång tid
inlåst var nedbrytande på många vis. Nästan varje
tisdag fanns det risk för utvisning, men Afghanistan
ställde alltid in resan på grund av hans konversion –
hemlandet betraktade alltså honom som kristen.
Församlingen engagerade sig mycket i Abbas för
att stötta, påverka och hjälpa. Det fanns en enad
riktning i bön och handling, och en samhörighet i
att gemensamt vara berörda. ”Lider en kroppsdel,
så lider också alla de andra” (1 Kor 12:26) blev en
påtaglig verklighet. Kampen för rättvisa och rättfärdighet gick inte att låta bli, när den konkret gällde

Söndagen den andra advent bröts plötsligt kontakten med Abbas under en gudstjänst med alla
åldrar. Han hade hämtats av gränspolisen och med
privatplan flugits till Istanbul, och därifrån med
reguljärflyg till Kabul. Hela söndagseftermiddagen
medan utvisningen pågick och även under måndagskvällen samlades människor i kyrkans café för
att be, samtala och stötta varann. Efter utvisningen
fortsätter Abbas ta emot dagliga telefonsamtal
och praktisk hjälp för sin överlevnad eftersom han
ännu är på flykt. Han läser fortfarande bibeltexter
i gudstjänsten regelbundet och finns med som ett
ständigt böneämne trots att det nu gått två år sen
han var hos oss i Linköping. På ettårsdagen efter utvisningen genomfördes en livesänd bön för Abbas,
och i kyrksalen hänger en tavla med texten: ”Abbas
Alavi, konvertit och medlem i församlingen deporterades till Afghanistan den 8/12 2019. Kyrkans klockor ringer fem över tolv varje tisdag för Abbas och
andras rätt till tro. Be gärna med oss.” Vi fortsätter
ringa i kyrkklockorna till dess att deportationerna till
Afghanistan upphör och Abbas är tillbaka hos oss.
#justiceforabbas
MARIA LINDER FÖR MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING
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Konvertit
utredningen
#rättilltro
Hösten 2018 tog Pingst – fria församlingar i samverkan initiativ till en utredning gällande Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.
Under arbetets gång beslutade Equmeniakyrkan att
vara med och ytterligare tre samfund, Evangeliska
frikyrkan, Svenska alliansmissionen och Sjundedags
Adventistsamfundet, anslöt sig till utredningen.
Många församlingar har tagit emot och välkomnat
flyktingar och ett stort antal av dessa flyktingar har
också konverterat till kristen tro. Detta har lett till att
frågor om tro, religion och konversion i förhållande
till asylprocessen har aktualiserats. Utredningen är
begränsad till att endast omfatta konvertiter med
bakgrund i Afghanistan, som blivit döpta och är
medlemmar i en lokal församling i Sverige.
Materialet i rapporten har samlats in från 76 frikyrkoförsamlingar på 64 orter spridda över landet
och bygger på underlag om 619 personers asylprocess. Dessa 619 är alla afghanska medborgare
som sökt asyl i Sverige mellan 2015-2018. 75 stycken
av dessa konvertiter kommer från 21 församlingar i
Equmeniakyrkan som deltog i utredningen.
Utredningens syfte var att samla information om
asylärenden där konversion utgör asylskäl; att belysa frågorna religion och konversion främst i ljuset
av konvertiters asylprocess; att analysera Migrationsverkets behandling av asylärenden där konversion är aktuell; samt att ge rekommendationer till
åtgärder utifrån det samlade underlaget.
Utredningens slutsats:
– Migrationsverket har en svag förståelse av religion och konversion och den vilar inte på vetenskaplig
grund.
– Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga differenser mellan jämförbara enheter vilket leder till
godtyckliga beslut.
– Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på vederhäftig metodologi vilket leder till inkonsekventa
motiveringar till besluten.
– Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig
utsträckning internationell rätt och konventioner om
mänskliga rättigheter vilket leder till att rättssäkerheten sätts ur spel.
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Utifrån undersökningens samlade genomgång av
analyserat material rekommenderas följande:
– En fördjupad utredning måste genomföras av de
orimliga och rättsosäkra förhållanden som denna
rapport visat på.
– Migrationsverket måste tillse att vederbörlig kompetens finns hos alla som fattar beslut i asylärenden
där konversion är aktuell och tillse att inga avslagsbeslut får fattas utan att en specialistutbildad
beslutsfattare granskat beslutet.
– Migrationsverkets rättsavdelning bör tillsätta en
expertgrupp inom fältet för religion och konversion som en resurs i alla ärenden där konversion är
aktuell.
– Konvertiternas åberopade skriftliga bevisning
måste uppvärderas i asylprövningen.
– Fram tills att dessa förändringar är genomförda,
skall utvisning av konvertiter och asylsökande där
konversion är aktuell, inte verkställas.
När nya riktlinjer är implementerade ska:
– Alla asylsökande där konversion är aktuell, ges
rätt till ny prövning.
– Sveriges ambassader ges uppdrag att uppsöka
utvisade personer som anfört konvertitskäl i syfte att
utreda om dessa utsatts för hot eller skyddsgrundande behandling. Kan detta konstateras bör Sverige erbjuda dessa personer internationellt skydd.
Konvertitutredningen och dess följdverkningar
I april 2021 presenterades en uppföljande rapport
om hur konvertiterna i de församlingar som ingick i undersökningen 2019 har det i dag. 46 av 76
församlingar svarade på enkäten som skickades
ut – och nära hälften av församlingarna beskriver
att det är något svårare, eller till och med mycket
svårare, för en afghansk konvertit att få asyl jämfört
med innan Konvertitutredningen 2019.
I den nya rapporten konstateras att det har skett
vissa förändringar. I dag ställs det till exempel oftast
inte höga kunskapskrav. Men enligt rapportförfattarna tenderar frågorna att bli oproportionerligt
abstrakta och få en överbetoning på krav på att
konvertiten ska beskriva känslomässiga resonemang kring konversionen.
Migrationsverket kritiseras också för att skriftlig bevisning, exempelvis intyg från en sökandes församling om aktivt deltagande och genuin tro, fortfarande bedöms ha lågt bevisvärde. Dessutom står
det i rapporten att Migrationsverkets utredare över

lag saknar nödvändig expertkunskap kring religion
och konversion. “Det leder inte sällan till godtyckliga
slutledningar.”
Den uppföljande konvertitutredningen har
sammanställts av Ruth Nordström och Victoria Runegrund och jurister från Skandinaviska
människorättsjuristerna samt teologen Maria Gustin
Bergström. Arbetet har skett i samarbete med nätverket #rättilltro.
INGA JOHANSSON,
SAMORDNARE KYRKA SAMHÄLLE
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stycken av dessa konvertiter kommer från

församlingar i Equmeniakyrkan som deltog i
utredningen.

#RÄTTILLTRO
Våren 2019 bildades det ekumeniska nätverket #rättilltro
som består av Christian Mölk
(Pingströrelsen), Linda Alexandersson (Equmeniakyrkan),
Kim Brynte (EFK) och Roland
Oscarsson (Alliansmissionen),
Carolina Nilsson (Frälsningsarmén) Robert Johansson
(Trosrörelsen) samt Micael
Grenholm.
Syftet med #rättilltro är att
hjälpa samfunden att samverka i konvertitfrågan och att
vara en röst för konvertiterna
och deras rätt till tro. Representanterna i nätverket för en
nära dialog med samfundens
ledare.
Bland de satsningar #rättilltro
initierat kan särskilt nämnas:
Är jag kristen nu? I januari 2019
släpptes kristendomstestet
“Är jag kristen nu?”. Efter bara
några dagar på nätet hade det
gjorts av 100 000 personer, varav de allra flesta misslyckades.
Den orättvisa behandlingen av
konvertiter som inte blev trodda
eftersom de inte kunde svara

på Migrationsverkets kunskapsfrågor blev riksnyheter.
Konvertitutredningen: #rättilltro
bidrog med opinionsbildningen
där information skickades till
svenska och utländska medier
samt politiker, och utredningen
presenterades på ett seminarium i riksdagen den 26 februari
2019. Sammantaget ledde detta till att regeringen i sitt årliga
regleringsbrev gav Migrationsverket i uppdrag att vid nästa
årsredovisning “särskilt redovisa hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig
tillämpning i asylärenden där
religiös uppfattning åberopas”.
#låtklockornaringa: I samband med tvångsutvisningar
uppmanades kyrkor att ringa
i sina kyrkklockor på tisdagar
kl 12 och att samlas till bön för
konvertiter. Församlingar över
hela landet hörsammade uppmaningen.
Jag springer/går/cyklar för
konvertiter: Genom #rättilltros
insamling kom pengar in för
att lyfta konvertitärenden till FN

och Europadomstolen. Hittills
har tio ärenden lyfts. Utfallen
av just dessa ärenden är tyvärr
sekretessbelagt, men under
den här perioden har flera
ärenden som tagits till FN inhiberats och verkställigheten av
respektive utvisningsbeslut har
således stoppats medan klagomålet i sak tas upp till prövning
i den aktuella FN-kommittén.
Konvertitutredningen 2.0:
Utredning om vad som hänt
efter konvertitutredningen, som
kom ut våren 2021. Läs den här
https://equmeniakyrkan.se/
wp-content/uploads/2021/04/
konvertitutredningen-20.pdf
Böcker: Linda Alexandersson
har bidragit med undervisning
om kristen tro på svenska,
persiska och arabiska genom
böckerna ”Vägen, sanningen
och livet” och ”Bibeln på 48 sidor”. Hösten 2021 släpper Micael
Grenholm romanen ”Konvertiten” och Christian Mölk skriver
just nu en bok om främlingsvänlig teologi.
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Vi gör inte i första hand
saker för nysvenskar, utan
med nysvenskar.

Arvika: En församling, sjutton
nationaliteter
Vi i Arvika vill börja med att tacka alla församlingar runt om i landet som på olika sätt blivit en
hjälpande hand och välkomnande gemenskap
för nysvenskar. Tillsammans har vi kämpat med
knappa resurser, övervunnit språkbarriärer, kulturkrockar och försonats, målat kartan medan vi gått,
gjort rätt, gjort fel och gjort om. Genom de steg vi
tagit har många nysvenskar fått vänner för livet och
en kristen gemenskap där de känner sig hemma.
Många har också lärt känna Jesus och sett sina liv
förvandlade. Tack för ert mod och enträgna arbete!
I Equmeniakyrkan Arvika har vi under de senaste
tio åren fått vara med i en rörelse där vi blir alltmer
mångkulturella. Idag har vi medlemmar från sjutton
nationer och rörelsen fortsätter. Under pandemin
har vi haft tre dop på bekännelse och välkomnat
tretton nya medlemmar från sex olika länder.
Några saker som kännetecknar arbetet i Arvika:
Vi gör inte i första hand saker för nysvenskar, utan
med nysvenskar. Vi tror att alla människor längtar
efter jämlika relationer, att få bidra och att utvecklas i sina gåvor. Hjälp behöver man under en
period, bidra kan man göra en livstid. Istället för att
skapa verksamhet särskilt riktad till nysvenskar har
vi hjälpt många in i befintlig verksamhet, olika uppdrag och gudstjänstgemenskap. Ledord för oss har
varit generositet, gästfrihet och gränsöverskridande
gemenskap.
Vi arbetar för mångkultur på alla plan. Finns det
någon här som är som jag? Frågan är universell
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och ställs av alla människor som kommer till en ny
gemenskap. Vi har därför sett det som viktigt att nysvenskar synliggörs i gudstjänstlivet och finns med
i församlingens ledarskap på alla områden. Idag
är vi glada att Jina Beri sitter i styrelsen, att Reza
Mohammadi är scoutledare och att Sangar Qayomi var ombud på senaste kyrkokonferensen för att
nämna några exempel.
Vi har resurser nog att hjälpa andra församlingar.
Eftersom vi redan innan flyktingvågen hade börjat
bli en mångkulturell församling kunde vi tidigt börja
tolka våra gudstjänster och erbjuda undervisning
om kristen tro på andra språk. När vi insåg hur svårt
detta var för många mindre församlingar bjöd vi
2017 och 2018 in till veckolånga nationella Bibelskolor för konvertiter. Ett 50-tal personer från församlingar över hela landet deltog vid vartdera tillfället.
Vi ser oss som en missionsstation i Arvika och
världen. Bland de flyktingar som kom till oss fanns
några som levt som hemliga kristna i Iran och Afghanistan. De började genast bjuda sina landsmän
till kyrkan och berätta för dem om Jesus. Ett drygt
20-tal kom till tro, döptes och blev medlemmar
i församlingen. De har i sin tur delat tron vidare.
Bland annat har några hjälpt till att översätta mina
böcker ”Bibeln på 48 sidor” och ”Vägen, sanningen
och livet” till persiska och arabiska. Böckerna har
bidragit med undervisning till människor över hela
landet, men också smugglats till Mellanöstern via
Open Doors.
LINDA ALEXANDERSSON, PASTOR

Sundsvall:
Amitos att mötas i tal
och sång
Sundsvalls Missionsförsamling bildades år 1877. Församlingen har tillhört Svenska Missionskyrkan och
senare Equmeniakyrkan. Under flyktingkrisen från
forna Jugoslavien i början av 90-talet engagerades
några församlingsmedlemmar i ett arbete på flyktingförläggningen i Sundsvall. Detta arbete kallades Café Fagerdal. Senare bjöds män, kvinnor och
barn ner till vår kyrka till frukostar en lördag varje
månad. För tio år sedan startades det som kallas
Amitos, ”Att mötas i tal och sång” med fokus på att
genom tal och sång lära sig det svenska språket
men också med samhällsinformation. Församlingen startade också 2012 Café Exil tillsammans med
Sundsvall Asylkommitte. Varje onsdag kunde man
komma till kyrkan och få rådgivning i sitt asylärende
eller en kopp kaffe/te och en smörgås. Flera av församlingens medlemmar gick en enklare utbildning
i asylrådgivning för att kunna hjälpa till i arbetet.
Många av de som kom till kyrkan blev också intresserade av kristen tro.
Idag har församlingen 220 medlemmar varav 120
har kommit som flyktingar till oss. Alla dessa möten
och kontakter har förändrat församlingen och dess
medlemmar. Vi tackar Gud för att vi har fått vara
med i detta och den välsignelse vi fått för att orka
med också det som varit jobbigt.
JANNE MARKLUND, ORDFÖRANDE

År 2013 skedde en vändpunkt i Betlehemskyrkan.
Flera döptes och gick med i församlingen. De nya
medlemmarna hjälpte de gamla med stor entusiasm att sköta praktiskt arbete kring städning
och serveringar samt blev alltmer aktiva i gudstjänsterna med textläsning, sång, vittnesbörd och
gudstjänstledning. År 2016-2019 fick församlingen
döpa ett stort antal personer från flera olika länder. Hungern efter bibelundervisning var stor och
hösten 2019 startade bibelskolan Dela i samarbete
med Region Mitt och Sjöviks folkhögskola. Under ett
läsår hade bibelskolan sammanlagt 42 studenter
från åtta olika länder. Flera av dessa vill i framtiden bli kristna ledare. Genom mångfaldsarbetet
har församlingen fått växa genom både glädje och
smärta. Evangeliet delas och sprids på ett naturligt
sätt genom bibelordet, bönen, måltiden och den
praktiska hjälpen.
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Idag har församlingen

medlemmar varav

har kommit som flyktingar till oss. Alla dessa
möten och kontakter har förändrat församlingen.

Tusen tecken
Jag blev ombedd att skriva en text med ”tusen
tecken” från en av församlingens verksamheter, kvinnogruppen. När jag började skriva fick
plötsligt orden en djupare mening. Vi har verkligen fått se massor av ”tecken” på Guds närvaro
de senaste åren! I församlingens språkgrupper
märkte jag och min kollega att de asylsökande
kvinnorna hade svårt att tala där män fanns
närvarande. Förklaringen fanns i deras hemlands traditioner där det ofta är fullständigt
omöjligt för en kvinna att ens tala eller ännu
värre uttrycka sin åsikt med män närvarande.
Vi bjöd in till en kvinnogrupp med finansiering
från Länsstyrelsen, en religiöst och politiskt
neutral verksamhet, där vi som kyrka ändå
kan visa Guds kärlek genom praktisk handling
och medmänsklig omsorg. Gruppens mål är
att stärka varje kvinnas känsla av värde och
mänskliga rättigheter. I undervisningen finns
även viktiga nycklar för hur man som kvinna
ska klara sig i vårt svenska samhälle, integrationen kräver inte bara undervisning utan också
reflektion och personligt stöd. Varje kvinna ges
utrymme att träna språket med andra, uttrycka
sin mening, reflektera, få ställa sig upp och tala
högt i gruppen. Vi har sett hur djupt ett livslångt
förtryck, både av familj och samhälle, sitter i
en person så processen tar lång tid. De kvinnor
som hittar en ny självkänsla och reser sig upp
blir sen viktiga ambassadörer för nya kvinnor
som kommer in.
Att se en vuxen människa födas, växa och få liv
är stort. Vi har kanske inte sett tusen tecken men
ändå många, många tecken på Guds existens
och kärlek till människan.
MARIA BYSTRÖM,
FÖRSAMLINGSASSISTENT MED DIAKONAL INRIKTNING

BODIL ERIKSSON, PASTOR
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Kulturkrockar
och välsignelser i Orsa
En söndag i Orsa Missionskyrka april 2013 kommer
en oväntad överraskning för den vanligtvis ganska
fåtaliga och äldre gudstjänstfirande församlingen: en kongolesisk familj med en äldre kvinna, tre
vuxna söner och två barnbarn sätter sig bland oss.
Det visar sig vara kristna kvotflyktingar från östra
Kongo Kinshasa som placerats i Orsa och hittar
vår kyrka, som ligger centralt i samhället. Lyckligtvis är några av våra medlemmar fransktalande,
så efter gudstjänsten blir det välkomnande och
samtal.
Under året 2013 kommer ytterligare tre kongolesiska
familjer som kvotflyktingar med barn och ungdomar, totalt ca 21 personer. Söndagsskolan, som nystartats för några år sedan får nu också kongolesiska barn. På grund av att ett par ”svenska” familjer
flyttar från Orsa har söndagsskolan nu enbart barn
från Kongo! De lite äldre barnen blir stomme i en
nystartad tonårsgrupp, också den med enbart ungdomar från Kongo. Ett försök av ledarna att ordna
luciafirande med den gruppen gick däremot inte,
det hörde inte till deras tradition.

Flyktingarna blir aktiva i
församlingens arbete
Familjerna som kommer till kyrkan varje gudstjänst,
får snart erbjudande om att sjunga sånger på sitt
språk. Kongotrumman kommer nu väl till pass och
glädjen blir stor för församlingen att både se och
höra de nya vännernas sång. Det är intressant för
flera att få bjuda hem familjerna och försöka kommunicera på olika sätt. Samtidigt med deras första
tid i församling och kyrka sker ju introduktionen i
samhället med allt som ska ordnas i integrationen
med förskola, skola, SFI, m m, men någon asylprocess behövs inte för dessa kvotflyktingar.

Flyktingström till Orsa 2015
I den stora flyktingströmmen 2015 får Orsa ta emot
ca 400 personer som fyller gamla järnvägshotellet
och stugbyn på Orsa Camping. Många frivilliga
engagerar sig med klädinsamling, språkcaféer och
språkvänsprojekt. Vår församling delar ut inbjudningar till träff i Missionskyrkan med fika och enkelt
program där vi också bjuder in till olika aktiviteter i
kyrkan bl a studiecirklar i svenska. Några av dessa

22

cirklar pågår under ett par år med deltagare från
Iran, Irak, Syrien och Eritrea. Bland dem muslimer
som inte var obekväma med att komma till en
kyrkolokal.
Från Eritrea anlände tidigt en familj som hörde
till den ortodoxa kyrkan. Barnen började i scoutgruppen och föräldrarna kom regelbundet på
gudstjänsterna. Lite senare kom ett tiotal ensamkommande killar också från Eritrea och som finner
en gemenskap i vår kyrka tillsammans med de
kongolesiska ungdomarna. Nu ordnar församlingen
kyrkfika efter varje gudstjänst, och serveringssalen
är full av människor från olika kulturer och språk.
Några kvinnor från Thailand börjar också komma
till gudstjänsterna, och de är snabba att ordna
läckra kyrkluncher med thailändsk mat, liksom både
eritreanerna och kongoleserna bjuder på mat från
sina länder.

Konvertiter
Pastorn i vår församling har haft några omgångar med Alphakurser för ungdomar som önskat
att döpa sig. Ungdomarna, som kommit från Iran
och Afghanistan, har konverterat från islam. Ett
par kongolesiska ungdomar ville också döpas och
bli medlemmar i församlingen. Flera har på olika
sätt fått hjälp av församlingsmedlemmar i kontakten med Migrationsverket i asylfrågor, processer i
överklagade av avslag och förhör i samband med
domstolsprövningar.. Även kongolesiska gruppen
har fått mycket hjälp i kontakter med svenska myndigheter. Ett 15-tal har fått hjälp med handledare i
körkortsutbildningen.

I gudstjänsterna visas nu
bibeltexterna digitalt på swahili,
tigrinja, thai och svenska.

Gudstjänstlivet förändras
I gudstjänsterna visas nu bibeltexterna digitalt på
swahili, tigrinja, thai och svenska. Ett översättnings/
tolksystem med hörsnäcka togs i bruk då översättare fanns. Även thaikvinnor och ortodoxa eritreaner
medverkar med sång i gudstjänster. Bibelspråket

på svenska är inte lätt att förstå, och därför erbjuder församlingen ”Bibeln på svenska” på söndagseftermiddagar som studiecirkel. Tre ledare turas om
att leda samlingarna där bibeltexter gås igenom så
att ord förklaras, frågor kan ställas och innehållet
diskuteras. Under tre år pågick dessa samlingar
med samtal som fördjupade kontakterna.

Bibelskola och andra barn- och
ungdomsaktiviteter
För de äldre skolungdomarna ordnades en bibelskola/konfirmationsgrupp med åtta deltagare.
Fredagskvällar träffades ungdomarna för att spela
innebandy. Ofta med fika efteråt i något hem. I det
läxcafé, som församlingen med hjälp av pensionerade lärare drivit, har många av nysvenskarna
deltagit och fått hjälp i sina studier på grundskoleoch gymnasienivå samt yrkesutbildningar till t ex
undersköterska.
En grupp av eritreanerna ville börja med gudstjänster på sitt eget språk, och lånade Missionskyrkan
på lördagar då familjer också från kringliggande
kommuner Mora och Älvdalen kom tillsammans.
Under pandemitiden har de inte samlats.
Scoutgruppen, som sedan ca 2010 haft många
deltagare från familjer med utländsk bakgrund,
majoriteten muslimer, utökas mer och mer av barn

från de nysvenska familjer som kommit till missionskyrkan i Orsa. Scouterna har deltagit i läger och
hajker.

Ledaruppdrag
Ansvariga ledare i församling och Equmenia har
deltagit i aktiviteter i Region Mitt och fått lära sig
mer om integration och kulturmöten. Det har varit
lätt att i praktiska uppgifter engagera flyktingarna,
exempelvis servering, sång och städning. I såväl
församlingsstyrelse som Equmenias styrelse finns
invalda medlemmar från nysvenskarna, men det
engagemanget har inte varit lika lätt att få till stånd.
Under pandemitiden har afrikanska föräldrar tagit
ansvar för söndagsskolan. Vi har fredagsträffar en
gång i månaden, vi har ätit mat tillsammans och
belyst kulturella frågor kopplat till de olika länderna.
Flera av nysvenskarna har varit med och berättat,
visat bilder, sjungit och lagat mat.
Församlingen och Equmenia Orsa har starkt präglats av tillströmningen av nya människor. Det har
berikat arbetssättet och inneburit nya arbetsuppgifter, kulturkrockar, hänsyn till uttrycksformer och inte
minst många nya vänner. De är till välsignelse för
gemenskapen.
MARIANNE OCH ULF HÅLLMARKER
FÖR ORSA MISSIONSKYRKA
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Många av våra nya vänner har etablerat sig här
och är t ex bilmekaniker,
undersköterskor, barnskötare
och djurskötare.

Höör: Vi fick Integrationspriset
I slutet på 2015 kom 250 flyktingar till Frostavallen.
Frostavallen ligger fyra kilometer från centralorten Höör 2016 fick vi ytterligare en förläggning, i
Grottbyn i Jularp med runt 70 flyktingar.

Drivhuset; ett projekt för kvinnor med låg utbildning.
Några kunde läsa och några var analfabeter. Vi försökte sjunga in svenskan med dessa och använde
kort med bilder för att de skulle lära sig svenska.

Så snart de första flyktingarna flyttat hit samlades
flera kyrkor och organisationer för att hjälpas åt
att ta hand om dem. Det ordnades olika aktiviteter,
främst språkundervisning. I vår kyrka var vi flera
pensionerade lärare som hjälpte till på Frostavallen
och i Grottbyn. För att få någorlunda homogena
grupper intervjuade vi de flesta och delade in dem
i grupper efter antalet år de studerat. Så startade vi
undervisning i förläggningarna tre dagar i veckan.
Vi tog ansvar för en dag. Vår pastor och en förskollärare besökte flyktingförläggningarna en gång i
veckan och sjöng med alla barn där.

2020 deltog vi i ett projekt med läxhjälp, men fick
tyvärr avbryta det i april pga pandemin.

Vi tyckte att våra vänner behövde komma ut från
förläggningarna så vi öppnade ett språkcafé i
kyrkan också från december 2015. Vi hämtade dem
med bil och körde sedan hem dem. Vi var en grupp
på 12-15 personer som deltog i detta arbete och
även Röda korset deltog en period. Det blev ett fint
engagemang där flera medlemmar från kyrkan
deltog. En familj besökte våra gudstjänster och
några av de muslimska männen kom också.
Förutom att undervisa i svenska på språkcaféet försökte vi lotsa in dem i samhället. Efter ett år
pratade vi om hur det svenska samhället fungerar,
vårt politiska system, hur man tar kontakt med skola
och sjukvård, hur man sopsorterar, vad jämställdhet
innebär med mera. Vi hjälpte dem att hitta bostäder, stå i bostadskö och hitta vänfamiljer. Tillsammans med andra organisationer engagerade vi oss
i att hitta praktikplatser innan de fått uppehållstillstånd. Tyvärr förbjöds detta efter ett tag. Vi hjälpte
dem också att hitta rätt för att få sina betyg översatta och kunna få svensk behörighet i sina yrken.
Vi höll på till 2019. Det året samarbetade vi med
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Rouaa och hennes man är båda apotekare från
Syrien. Rouaa lärde sig svenska mycket fort. När
hon fått uppehållstillstånd läste hon in gymnasie
svenskan snabbt och praktiserade på apotek. 2018
kom hon in på universitetet i Göteborg och i augusti
2019 fick hon sin legitimation som apotekare i Sverige – 4 år efter hon kom till Sverige! Hennes man,
som är troende muslim, tog hand om barnen och
arbetade på en förskola under tiden Rouaa läste.
Efter två år i Sverige var de självförsörjande och har
anpassat sig otroligt bra här. De anser att den hjälp
de fått från oss i kyrkan har varit fantastiskt.
Alaa som finns med på de två filmer som gjordes
om vårt arbete läser till sjuksköterska i Värnamo.
Många av våra nya vänner har etablerat sig här
och är t ex bilmekaniker, undersköterskor, barnskötare och djurskötare.
Tillsammans i Höör och Equmeniakyrkan ordnade
varje år en stor julfest i kyrkan då vi hade knytkalas. Vi sjöng och dansade runt granen. Tomten kom
med julklappar som var böcker skänkta av Erikshjälpen.
2017 fick Equmeniakyrkan integrationspriset för
”enträget arbete för att flyktingar och nyanlända
ska känna sig hemma, få nya vänner och träna
svenska.” Vi blev glatt överraskade och fick ta emot
5000 kr från kommunen. Vi har fått många nya
vänner och vi har saknat dem under pandemin.
MARIANNE LUC FÖR EQUMENIAKYRKAN I HÖÖR

När invandrarna kom till Nås
- och inte från
1896 utvandrade 37 personer från Nås i Dalarna
till Jerusalem, drivna av sin övertygelse. Drygt
hundra år senare kom en lika stor grupp människor
till byn. Och numera är Missionshuset i Nås en
internationell samlingsplats.
Allt började med att Vansbro kommun höll informationsträff för Nåsborna om att nio lägenheter
skulle hyras ut till Migrationsverket och bli tillfälliga
boenden för asylsökande. Och i ett litet samhälle
som Nås, med ca 500 invånare, märks det när 40
nya personer flyttar in. Detta var 2011.
Antalet uthyrda lägenheter till Migrationsverket
blev senare 18 och med nästan 100 personer från
olika länder här. De har varit från Syrien, Afghanistan, Somalia, Nigeria och många fler länder.
Familjerna fick var sin lägenhet och det var många
barn i familjerna och detta gjorde att bygden blev
levande igen.
Den kristna verksamheten i Nås består av Svenska
kyrkan och Nås Missionshus som hör till Equmenia
kyrkan. Missionsförsamlingen består idag av sex
medlemmar, men i Missionshuset finns en lämplig
lokal som rymmer många besökare. Det kändes
viktigt att på något sätt välkomna de nya, om än
tillfälliga, invånarna. I området där lägenheterna
är finns inte någon gemensamhetslokal och inte
någon personal.
När de asylsökande familjerna varit i Nås i två veckor inbjöd Missionsförsamlingen till Öppet Hus på
Borgbygatan 11. De flesta var muslimer och vi var
noga med att det skulle synas att vi stod på kristen
grund. Ingen reagerade negativt och när det var
dags att bryta upp frågade en av männen om de
fick komma tillbaka fler gånger och på den vägen
blev det, tills corona satte stopp i mars 2020.
Flyktingarna gav fikastunden namnet CofféHouse.
Från 27 juli 2011 till mars 2020 har det varit öppet
på CofféHouse varje onsdag. 2015 öppnades ett
annat boende i Nås med ca 90 boende. Då öppnade CofféHouse även på fredagkvällar. Många
från bygden hjälpte till på olika sätt. Någon stod för

1896 utvandrade 37 personer
från Nås till Jerusalem. Drygt
hundra år senare kom en lika stor
grupp flyktingar till byn.
underhållning, någon bakade bröd och alla kunde
vara med och prata svenska.
På somrarna har hållits internationella gudstjänster
där både muslimer och kristna deltagit. 2019 tände
vi ljus och bad för 11 länder. Varje land hade en representant som tände ljuset för sitt land. muslimer
och kristna har under åren haft många gemensamma samlingar där vi kunnat prata om våra olika
trosgrunder. Än i dag har vi kontakt med en familj
som kom hit 2011 och nu bor i Östergötland.
Missionshuset har funnits vid Västerdalälven i runt
150 år. Vi kallar det Bönestället nere vid Floden. I
dag är det en viloplats för både kristna och muslimer. Det vi aldrig kunnat drömma om blev verklighet. Vi ber Gud att vi ska få fortsätta ha den platsen
kvar.
Tyvärr stänger Migrationsverket alla asylboende i
Dalarna. Till sommaren stängs också boendet i Nås.
SIV HANSSON FÖR NÅS MISSIONSFÖRSAMLING
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Folkrörelsenära
Sfi i Skillinge

2014 uppmuntrade Skillinge Missionshus Hyllie Park
Folkhögskola att starta Sfi-verksamhet (Svenska
för invandrare) i församlingens lokaler på Österlen.
Starten skedde mars 2015 genom personal anställd
av folkhögskolan och volontärer från församlingen
och Skillinges byföreningar som ville engagera sig
i ett viktigt integrationsarbete. Vi kallade verksamheten för “Folkrörelsenära Sfi”. Flera hundra har
genomfört sina Sfi-studier i Skillinge Missionshus.
För att stärka nyanländas möjligheter att komma vidare i arbete bildade församlingen och folkhögskolan tillsammans föreningen “Talenterna”. Talenterna
fick stöd från Europeiska Socialfonden för att i två
års tid arbeta med att stödja nyanlända att komma
till sin rätt på den svenska arbetsmarknaden. Idag
har Talenterna utvecklats till Hyllie Park Talentbyrån
som skrivit leverantörsavtal med Arbetsförmedlingen. Verksamhet bedrivs i Skillinge, Ystad och Malmö.
Många nyanlända har lärt sig svenska och fått sitt
första arbete i Sverige med stöd av vår församlings
verksamhet.
KALLE SPETZ FÖR SKILLINGE MISSIONSHUS

Nybro: Vi hyrde
slalombacken
Hösten 2015 öppnades ett asylboende granne med
kyrkan. Vi blev tillfrågade om att ordna sångstunder
för barnen. Så vi i Equmenia ordnade detta. Det
växte till språkcafé med fika, besök på biblioteket.
Vi hyrde slalombacken, ordnade en vårfest med
brännboll! En riktig upplevelse. Vi gav trafikkunskap
och undervisade om allemansrätten. Och ordnade
en julmusikal.
Varje kväll avslutades inne i kyrkan med en liten
andakt. Flera kom till tro och döptes.
Vi höll på i tre år, sen flyttade många, boenden
stängdes men flera finns kvar i stan och vi har fått
många nya vänner.
PER-ERIK OCH FIA HANSSON FÖR EQUMENIA NYBRO

Berga: Några
fann vägen till
oss

I maj 2014 startade Café Gemenskap, ett integrationsarbete i församlingen, i samarbete med lokala
föreningar och Svenska kyrkan i Berga.
Till Café Gemenskap har alla varit välkomna. Till
en början kom männen, därefter anslöt sig kvinnor
och barn. Vi kunde vissa kvällar vara mellan 60-80
personer, en utmaning för oss har varit att räcka till.
Under en period hade vi öppet två kvällar i veckan.
Aktiviteter som har förekommit har varit: bordtennis,
handarbete, lek och pyssel, hjälp med läxläsning
och språkträning i alla dess former.
Vi har även haft besök av Mr Goran, trollkarl från
Linköping, Räddningstjänsten, Folktandvården och
några barnkörer. I församlingen har det också
funnits ett projekt genom Länsstyrelsen i form av
språkcirklar.
Några av de som deltagit i vårt integrationsarbete
hittade vägen till församlingen och lät sig döpas.
Det har varit en stor förmån och glädje att få möta
dessa människor under deras första tid i Sverige.
MARIETTE PERSSON FÖR BERGA MISSIONSFÖRSAMLING
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Vi har varit 60–80
migranter/flyktingar och 15–20 volontärer
som träffats på torsdagskvällar för att prata.

Järfälla: Vi fortsätter hålla kontakt
Hösten 2015 innebar en stor förändring för många av oss medlemmar i och närstående till Jakobsbergskyrkans församling. Den
stora mängd flyktingar som kom
till Sverige och där många även
hamnade i Järfälla fick till följd att
några volontärer med Lena Helldén
Malmsten och Lennart Helldén i
spetsen startade ett språkcafé som
fick stor uppslutning.
Vi har varit 60–80 migranter/flyktingar och 15–20 volontärer som
träffats på torsdagskvällar för att
prata om angelägna ärenden med
dessa människor som kommit till
vårt land från olika delar världen.
Pandemin som slog till vintern 2020
satte stopp för språkcaféet, men vi
har sedan dess hållit kontakten och
även träffats digitalt. Sommaren
2020 har några fortsatt att träffas
ute i det fria på Bruket, en gård som
disponeras av församlingen sommarhalvåret. Planen är att fortsätta
med utomhusaktiviteter på Bruket
även denna sommar, att odla grönsaker och ägna sig åt andra praktiska sysslor som
finns på en gammal gård från 1800-talet.
Några av våra vänner har lämnat oss och transporterats tillbaka till sina ursprungsländer, t ex Afghanistan eller flytt vidare till andra länder i Europa
när de känt sig utvisningshotade. Själv har jag,
min hustru och några andra vänner i församlingen
regelbunden kontakt med två afghanska killar som
var 15 år när dom kom till Sverige för mer än 5 år
sedan. En av dom gick i bibelskola i vår församling,
lät sig döpas i Jakobsbergskyrkan och gick med i
vår församling. Nu lever han i en storstad i Europa,
har kontakt med och stöd av det landets socialförvaltning och migrationsmyndighet och han säger
att han gärna återvänder till Sverige och oss när
han väl fått uppehållstillstånd i sitt nya hemland.

Han kallar mig och min fru ”Mamma” och ”Pappa”
då hans föräldrar i Afghanistan har hotat med att
döda honom om han kommer tillbaka eftersom han
blivit kristen. Ett tragiskt människoöde bland många.
Vi är många i Jakobsbergskyrkans församling som
fortsatt har omsorg om våra flyktingar, dom som
stannat kvar, men också dom som känt sig tvingade
att lämna vårt land av rädsla för att bli utvisade till
en osäker och hotfull miljö som de flytt ifrån! Vi får
som församling och individer fortsätta hålla kontakt
med, stötta ekonomiskt och be till vår Herre att det
ska gå våra vänner väl var dom än befinner sig i
världen!
HÅKAN BRYNGELSSON
FÖR JAKOBSBERGSKYRKANS FÖRSAMLING
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Smögen:
Lyckans
gitarrorkester
prisad succé
Säger man Smögen tänker de flesta på sol,
salta bad och räkor, att ströva nere på den
berömda bryggan och shoppa. Genom århundranden har ön varit en mötesplats för
olika kulturer genom fisket. Fiskare från ön
har fiskat vid Islands, Norges kuster och de
brittiska öarna har även de varit naturliga
inslag i öbornas liv.
Men 2015 blev det lite annorlunda möten.
Flyktingförläggningar växte fram på lite
olika ställen i kommunen. Vandrarhem och
campingplatser förvandlades från rekreationsplatser till nödbostäder. Många i vår församling engagerade sig i de nyanländas situation och vi ställde
oss frågan: Vad kan man göra? Vad behövs? Svaret
var egentligen ganska enkelt - bygga relationer!
Det var när vi kom till hur-frågan som vi fick tänka
till och vi fick börja med att göra som Filippos gjorde på vägen ner mot Gaza; han gick intill hovmannens vagn och lyssnade. Så vi åkte ut till förläggningarna, och lyssnade in behoven. Resultatet blev
en blandad kompott av musik, fester, barn och
ungdomsaktiviteter, språk- och stickcafeér.
Målet var hela tiden att mötas i ögonhöjd och
bygga kärleksfulla relationer. Att se flyktingarna
som människor och försöka skapa värdighet i en i
grunden omänsklig situation. Vi såg dem aldrig som
några frälsningsobjekt, men ganska snart började
frågorna komma från dem om vår tro. Flera av
dem började söka sig till vår kyrka och ganska snart
kom de första frågorna om att konvertera och bli
kristen. Vi har blivit berikade med flera nya församlingsmedlemmar som gett vår församling en bredd
och ett djup som vi inte visste att vi saknat. Den
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gitarrorkester som startades ute på asylboendet
Lyckans Gård och fick heta Lyckans Gitarrorkester, och som sedan levt vidare tills pandemin satte
stopp, är nog det som mest har kommit att representera vårt arbete bland nyanlända. Men utan all
den kärlek och omsorg som flödat från olika hem,
oavsett församlings- eller nationstillhörighet, hade
inget av allt som skett varit möjligt. En del har dragit
större lass i organisation och praktiskt arbete, men
utan de knäppta och degknådande händerna i det
lilla hade inget hänt.
En av församlingens medlemmar berättar: ”Vi
släppte in världen i vår trygga och slutna kyrka. Vi
fick uppleva och se den nöd och smärta som är
levnadsvillkor för så många. Jag tror det skakade
om många av oss. En ny värld öppnade sig och vi
fick höra levnadshistorier från personer som vi mötte öga mot öga - inte via media. Man kom liksom
inte undan... Jag tror att detta fick många att inse
hur bra och tryggt vi har det. Vad är viktigt? Vad är

Vi såg dem aldrig som några
frälsningsobjekt, men ganska
snart började frågorna komma
från dem om vår tro.

fokus i vår tro? I församlingen fick vi släppa en del
på vår bekvämlighet.
I gudstjänsterna blev det främmande inslag och för
några kanske det till en början var lite obekvämt.
Den nya situationen krävde också en viss förflyttning – från tro till handling. För många utanför
församlingen, blev detta ett vittnesbörd. För min
personliga del, fick jag fundera mycket över min
tro. Det blev ibland väldigt många frågor som jag
skulle svara på och det var nyttigt för mig. Glömmer
aldrig kvinnan, som ringde och ville prata med mig
på en plats där ingen kunde se oss. Jag fick inte berätta för någon, absolut inte för hennes man, att vi
skulle ses. Hon ville fråga mig om något. Jag trodde
hon ville fråga om hur man skiljer sig i Sverige...
men hon ville fråga om min tro. Den vänlighet och
omtänksamhet hon mött från oss i kyrkan, gjorde
att hon ville veta mer om min tro. Det hade gett
henne en längtan.”

Det finns hur många hjärtevärmande glädjeberättelser som helst att dela, men man får inte glömma
bort att mycket har varit mörker också. Inte alla har
fått stanna, en del har flytt från Sverige för att söka
humanitet i ett annat land. Hantering av trauman
får ske på daglig basis. Det är en daglig kamp som
innehåller både glädje och sorg. Men när man får
höra ord som: ”När jag kom hit, då började jag
leva!”, ”Hej baba” (Hej pappa) eller ”När jag döptes, rann bitterheten av mig.” När man ser den där
glimten av hopp i deras ögon, då känner jag: Tack
Gode Gud för din församling! Och jag tänker på
min mors farmor som sade: “Allt gott i livet har samma grundingrediens. God mat, god vård och god
gemenskap. Allt det goda börjar med generositet.”
Att på några få rader beskriva dessa händelserika
år är omöjligt, men att sammanfatta det är desto
enklare; generositeten öppnade dörrarna så att
hjärta kunde möta hjärta.
CECILIA LARSSON FÖR EQUMENIAKYRKAN SMÖGEN
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Allt talar för att vi kommer
behöva göra långt mycket
mer de närmaste åren.

Härnösand:
Vi skapade
asylfond
Den diakonala utmaning vår församling har just nu
saknar kanske motstycke i vår 140-åriga historia.
Människor som flytt sina hem och familjer i avlägsna länder har de senaste åren sökt sig till oss
för att hitta mening, skydd och en stark känsla av
hemhörighet och saklig omsorg.
Vårt arbete berör närmare fyrtio personer med
barnen inräknade. Alla deltar med oss på sina egna
villkor. Några har blivit döpta och är medlemmar i
församlingen, men vårt arbete sätter inte gränser
eller ställer krav. I stort sett alla kämpar med sin
ansökan om asyl och avslagen på ansökningarna
är många. Några är s k papperslösa och kan frukta
tvångsutvisning i närtid. Några få har tillstånd att
ta anställning och jobbar allt vad de kan, inte minst
inom vården.
På många olika sätt söker vi skapa meningsfullhet
under år av oviss väntan. Vi erbjuder undervisning
i svenska, samhällskunskap och demokrati, kultur
och kristen tro och söker bana väg för vidare studier
och arbetsliv. Vi gör det vi förmår att ge sakligt stöd
i kommunikationen med Migrationsverket, domstolarna och gränspolisen. Det materiella stöd som vi
kunnat ge dem som förlorat sin dagersättning har
i flera lägen varit avgörande, liksom tolkstöd etc. Vi
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gömmer inga flyktingar utan uppmuntrar till konsekvent öppenhet gentemot gränspolisen och Migrationsverket. Vi uppmuntrar alla som har politiska kanaler att använda dessa för att medverka i opinion
för en medmänsklig och rättssäker asylpolitik.
Alla som följer våra gudstjänster på Facebook kan
ana vilken betydelse gudstjänstlivet och närvaron i
kyrkorummet har för våra vänner. Också under det
gångna pandemiåret har de flesta av dem kunnat
vara aktiva i gudstjänster och aldrig tvekat att medverka. En stor gemensam rikedom!
Allt talat för att vår församling de kommande terminerna ytterligare behöver stärka den materiella
insatsen för flyktingar, inte minst eftersom vi nu
kommer bli beroende av professionellt juridiskt stöd
i processerna. Utan asylfonden som vi byggt upp
med hjälp av generösa givare, hade vi inte kunnat
göra det vi gjort. Allt talar dock för att vi kommer
behöva göra långt mycket mer de närmaste åren.
Det är en ny erfarenhet för oss att dagligen möta
människor från kulturer präglade av islam. Män och
kvinnor som söker kristen gemenskap och tro. Den
grundläggande kristendomsundervisning som vi
utvecklat under denna tid har ju särskilda förutsättningar. Det känns mycket angeläget att i ett nationellt
sammanhang reflektera över hur en equmenia
församlings förkunnelse påverkas och anpassas av
det faktum att konvertiter finns med som en integrerad del av församlingsgemenskapen. Lika viktigt att
fundera över hur gudstjänstlivet utvecklats.
FRED NILSSON,
PASTOR ÄNGEKYRKAN FÖRSAMLING HÄRNÖSAND

Träffpunkt BkGävle
Onsdagarnas Träffpunkt Bk samlar varje vecka
människor från olika platser och kulturer. Det är
en social samvaro som både skapar vänskap och
kunskap. Denna samvaro verkar också i bägge
riktningarna. Vi svenskar/volontärer får kunskap
och djup inblick i människors verkliga liv som vi
annars bara hade fått via media och sociala nätverk. Deltagarna å sin sida får lära sig hur Sverige
fungerar, hur våra seder är och får på så sätt värdefull hjälp att hantera vardagen i det som nu är
deras nya hemland. Denna dubbelverkan skapar
förståelse för andra människors tänk och skapar
kontakter och lösningar på många värdefulla sätt.
Våra onsdagsträffar inleds alltid med fika där kyrkan står för det lekamliga, men där även vi volontärer ibland får ta del av nya spännande smaker
som vi bjuds på av våra deltagare. Efter och under
fikastunden sjunger vi välkomstsånger och delar
information om verksamheten både i kyrkan och
samhället. När detta är avklarat delas den stora
gruppen upp på olika sätt. En del går till gymnastiksalen där det spelas volleyboll under sakkunnig
ledning. Detta har även givit deltagarna möjlighet
att själva spela vidare ytterligare en dag i veckan
då de utan kostnad fått nyttja lokalerna för träning
och spel. Volleybollgänget har också åkt på resor
där de mött lag från andra platser.
De som inte spelar volleyboll får hjälp med sina
läxor från såväl Sfi som grund- och gymnasieskolor. De som behövt har fått hjälp med grammatik
och uttal i svenska språket. Vidare har möjlighet att
få tips och råd från en advokat erbjudits då en av
församlingens medlemmar arbetar i yrket. Sång
och musikundervisning har också förekommit i bl a
gitarrspel.
Träffarna ger kanske främst en fantastisk möjlighet
att genom vardagligt tal träna svenska språket som
ju är grunden för att ta sig in i det svenska samhället.

Welcome
En gudstjänstbok på sju olika språk
När Awwad, internationell student från
Libanon, kom till min
studentkör i Västerkyrkan, Lund, hittade
hon redan under
första körövningen
häftet ’Welcome’ i en
av våra kyrkbänkar.
Den väckte sådan
tacksamhet i henne,
att hon samma dag
ringde runt till hela
släkten i Beirut - alla
maroniter - och
delade glädjebudet:
”Jag har hittat till en kyrka i Sverige där man har
böner och texter på arabiska, och en massa andra språk! Och det är min körledare som har gjort
häftet, och många församlingar i Sverige verkar
ha denna bok!” Awwad började besöka vår kyrka
om söndagarna, läste texter i våra gudstjänster, m
m. Sedan kom pandemin och hon är nu tillbaka i
Libanon. För Awwad blev ändå ’Welcome’-häftet
precis det som jag hoppades på - en tydlig gest om
inkluderande och välkomnande. Det var ett spännande arbete, att ta fram materialet, då jag hade
nationell tjänst inom Equmeniakyrkan som regional
samordnare för församlingars arbete med migration och asyl. Många givande samtal och utbyten
med språkutövare - och många stunder när jag fick
hålla tungan rätt i mun bland för mig främmande
bokstäver. Och viktigast: En spännande resa där vi
behövde fundera kring: Hur vill vi i Equmeniakyrkan
hälsa en gäst välkommen? Men det gick, och jag vill
tro att häftet har varit en välsignelse - inte bara för
Awwad.
EVA KUNDA NEIDEK

(som gjort häftet Welcome för Equmeniakyrkans
församlingar)

När två timmar gått sjunger vi en avslutningssång
och plockar sedan ihop pennor, papper, lexikon,
sällskapsspel och annat som använts under träffen.
Sedan skiljs vi åt och alla går hem med känslan av
att vi kommit ytterligare en bit på vägen mot en
lyckad integration i vårt land.
ANN-CHRISTIN & ODDBJÖRN HEDIN
FÖR BETLEHEMSKYRKAN GÄVLE
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Jönköping:
Många mål med
arbetet
År 2013 började Ansgariikyrkan Jönköping sitt arbete
med flyktingar. Vi var den första organisationen
här som kontaktade Migrationsverkets chef Liselotte Ingesson Politis i Jönköping. Vår församling blev
inbjudna till deras sammanträden. I Jönköping fanns
hotellet Centria, dit flyktingarna kom. Detta hotell
har nu övertagits av kommunen. På Centria bodde
mellan 100-120 flyktingar. Vår församling Ansgariikyrkan ligger fem minuters väg från deras boende,
så de kunde promenera till kyrkan. Tidigt gick vi dit
och inbjöd flyktingarna till olika gudstjänster och
aktiviteter. Några kom också att ta del av nattvarden i gudstjänsten.
Våra mål med att ordna ett språkcafé med undervisning i svenska, samhällskunskap och gemenskap:
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Undervisning i svenska: Här fanns som mest sju
utbildade lärare och två socionomer. 15–20 personer kom varje gång. Vi satt i små grupper. Litteratur
och något bidrag fick vi i början av studieförbundet Bilda. En del böcker fick vi av en bibliotekarie.
Senare fick vi bidrag från Länsstyrelsen för att
använda till material, fika och annat matnyttigt. Vi
gjorde också ett teaterbesök. En av lärarna var med
på sammanträden på Länsstyrelsen. En var med på
kommunens samlingar, där de som arbetade med
flyktingar träffades, gav synpunkter och utvecklade
sitt arbete. En annan skötte samarbetet med Bilda
Jönköping.
Samhällskunskap. Tidigt fick varje person en karta
över Jönköping och vi informerade och visade bilder
på de viktigaste byggnaderna, även Stockholmsbilder. Vi beställde hjälpmedel från Migrationsverket,
dvs det material i svenska och samhällskunskap
som de utgivit. Vi undervisade om samhällsfrågor,
trafikregler, olika högtider, visade bilder på årstiderna, sjukvård, barnavård. Vi hade besök här från
regionen, polisen, Cykelfrämjandet. De fick pröva
på cykling och fick reflexer. Och de kunde få promenera på Vättern, då det var is på sjön!

Gemenskap. Denna utvecklade vi i undervisningsgrupperna och tillsammans med fikapersonalen.
Vi hade regelbundet Gemenskapsträffar i kyrkan
med hela familjerna på lördagar. Här var vi 20
volontärer som hjälptes åt. Vi fikade, samtalade,
spelade innebandy, biljard, ishockeyspel, stickade
med kvinnorna, lagade mat ibland. Här fick de,
om de ville samtala om sina familjeförhållanden,
tragiska händelser och om flykten. Alla yrken var
representerade allt ifrån byggnadsarbetare, lärare,
jurist i domstolarna. Som mest kom runt 50 personer inklusive barn. Eftersom Ansgariikyrkan har en
förskola i sina lokaler fick vi använda deras utegård
med sandlådor, rutschkanor, gungor, bilar, cyklar
med mera. Någon gång hade vi ”hemma hos besök” hos någon av lärarna.
De nyanlända deltog i vårt Valborgsmässofirande
nere vid Vättern samt också i församlingens Luciafirande med luciatåg med deltagare från Södra
Vätterbygdens Folkhögskolas bibellinje.
Internationell kväll ordnade vi den 21 november
2018 under Globala veckan. De nyanlända fick bidra med maträtter från respektive land. En musikgrupp Le Trio Bagdad, från Frankrike, spelade och
sjöng. Runt 80 personer deltog.
Socialt: Vi hjälpte till med ansökan om uppehållstillstånd, anskaffande av lägenheter, barnvagnar, kläder m m. KFUM:s lokaler ligger också nära boendet
och vi samarbetade också med dem.

HV 71 ligger mitt emot boendet, så de fick uppleva tillströmningen av folk då HV spelade.
En pastor, som kan sju språk, hjälpte oss att översätta till flera språk de affischer vi satte upp på
boendet Centria.  
De nyanlända fick flytta eftersom boendet på Centria kunde vara från två månader upp till max ett
år. De fick oftast flytta till fd Viebäcks folkhögskola
utanför Nässjö. En del fick egna lägenheter i Jönköping med omnejd.
Arbetet med de nyanlända har nu avtagit och på
flera sätt upphört. Men församlingsmedlemmar har
fortfarande kontakt med en del familjer. Vi möter
dem idag som banktjänstemän och affärsbiträden!
En arabisk grupp firar gudstjänst varje söndag i vår
kyrka under ledning av en arabisk-svensktalande
pastor. Denne pastor med familj är nu medlemmar
i Ansgariikyrkans församling.
Vår församling, med alla oss som arbetade med
de nyanlända, blev berikade och minns med glädje
möten och samtal med flyktingarna. Vi tror också
att de nyanlända har många fina minnen kvar från
denna tid.
RINGWOR OCH KARL-IVAR KARLSSON,
FD FLYKTINGANSVARIGA FÖR ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING

Vi fikade, samtalade, spelade innebandy, biljard, ishockeyspel, stickade med kvinnorna och lagade mat ibland.
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Sjung språket
Att sång och musik ökar gemenskapen och förstärker inlärningen av ett nytt språk vet vi sedan
tidigare. Sången skapar dessutom på ett glädjefyllt sätt möjlighet att lära sig både uttal och
ordförståelse av det nya språket.
Under hösten 2019 fram till våren 2021 har projektet
Svenska med sång drivits i samverkan mellan Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda. Projektet
har vänt sig till ledare för språkkörer, språkcaféer,
familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper
och flera liknande verksamheter. Syftet har varit att
ge människor som kommer till Sverige från andra
delar av världen en språngbräda in till svenska
samhället genom att sjunga språket.
Under projektets gång har inbjudningar till samlingar och nätverk erbjudits både på olika platser,
innan pandemin gjorde det omöjligt att träffas, sedan via länk i olika webinarium. Inspirationsträffar
med kompositörerna till materialet Sjung språket,
av Jan Mattson och Andreas Andersson har erbjudits vid ett antal tillfällen, det har varit välbesökta
möten på nätet även om vi helst hade önskat att
ses fysiskt. Materialet har tagits fram under tiden
som kompositörerna själva arbetat som språkledare. De har testat och provat sig fram till ett material
om 55 sånger med olika teman som kan underlätta
att lära sig svenska som vuxen. Vi har vid tre tillfällen haft nätverksträffar som anordnats av Kulturfyren i Stockholm för nätverkande, inspirationsträffar
och materialspridning. Tre träffar som uppskattats
mycket av deltagarna.
Att lära sig ett nytt material har fungerat bra trots
att vi inte kunnat sjunga tillsammans i kör. Att lyssna
och sjunga hemma vid datorn med ljudet avstängt
har varit genomförbart och faktiskt riktigt roligt.
Många är de timmar vi suttit framför datorn och
gapat som fiskar på torra land, dvs ljudet avstängt
och sjungit. Sångglädjen har gått genom skärmen
på datorn.
Dessutom finns en fortsättning av projektet i form
av korta utbildningsfilmer som finns att se på
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Youtube helt gratis. På så vis har du fortfarande
möjlighet att se och få tips på hur man kan använda sig av materialet ”Sjung språket”.
Tyvärr kom en pandemi i emellan och möjligheterna att sjunga med asylsökande och nyanlända
minimerades eller uteblev helt. När pandemirestriktionerna släpper och vi kan börja samlas igen finns
det många ledare som blivit utbildade genom
svenska med sång projektet. Då tror vi att det kommer sjungas i grupperna!
SOFIA ROSÉN,
PROJEKTSAMORDNARE, MIGRATION OCH INTEGRATION

Slutsång, av kompositör Jan Mattson (tips på
sånger finns här: https://www.sjungspraket.se/
blank)
Nu har vi sjungit
Nu har vi lärt oss
nya sånger och nya ord
Nu säger vi tack
Och hoppas och tror
att vi ses snart igen
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Rum för nya relationer i Jönköping
Första gången Morteza och
Noa möttes var strax före jul
2015. Morteza 16 år, hade som
så många unga afghaner flytt
från Iran och fått tipset: Sverige är bra, Jönköping är fint.
Han kom hit och anvisades till
Immanuelskyrkans ankomstboende.
Boendet drevs i fyra månader
2015–16 på uppdrag av Socialtjänsten. Tio ensamkommande
pojkar togs emot. För att det
skulle fungera krävdes en rad
åtgärder, allt från nya försäkringar till hur säkerhets- och
elfrågor skulle lösas. Samordnare och handledare anställdes. En av dem var Noa, som
just då gjorde studieuppehåll.
– I början var det lite nervöst,
säger Noa. Jag tänkte på allt killarna varit med om.
Men det gick bra. Omsättningen var stor, killarna
placerades snabbt på HVB-hem eller familjehem,
oftast på annan ort. Men Morteza blev kvar en hel
månad. Vi blev kompisar, han började lära sig svenska, blev som min tolk och förklarade för de nya. Vi
trivdes jättebra ihop.
– Jag var glad över att få bo i kyrkan, säger Morteza. Det var den bästa platsen tyckte alla. Vi hjälpte
till, vi ville lära oss svenska. På dagarna var allt jättebra, jag lärde känna Noa och andra. Nätterna var
svåra ibland, jag hade ofta mardrömmar. Allting
var nytt och ovant. Jag kom sedan till ett HVB-hem
och där började Noa jobba när boendet i kyrkan
upphörde. Jätteroligt! Noa är som min bror! Nu har
jag egen lägenhet och jobb så jag hoppas att jag
får stanna!
Ett 60-tal volontärer såg till att boendet i kyrkan
fungerade. De fixade fram vinterkläder som passade, hanterade tvätt, tipsade om aktiviteter, guidade,
övade svenska m m. Att de var så många visar det
positiva mottagande som församlingen gav de nyanlända. Varje natt sov någon volontär över i kyrkan
som en extra resurs. En av dem var Noas pappa
Tommy.
– Det var mitt sätt att stötta arbetet. Genom Noa
lärde jag känna Morteza. När han skulle börja
gymnasiet ställde jag upp som god man, precis
som flera andra i församlingen. Jag har fått nya
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perspektiv, lärt mig mycket och sett hur utsatta
många är i mötet med myndigheter och migrationsverket. Morteza bodde hos oss en tid och nu
hör han på något vis till familjen.
– Arbetet med ankomstboendet blev min väg in i
integrationsarbetet, säger Noa. Framför allt blev
det också början till en vänskap med Morteza som
kommer att hålla livet ut. Han har gett mig så mycket, han betyder så mycket för mig!
Ankomstboendet upphörde men inte behovet av
bostäder. 2018 blev två rum i kyrkan en tillfällig
lösning för två killar som fått sin ålder uppskriven
och avslag på ansökan om uppehållstillstånd och
därmed blivit bostadslösa. En av dem var Majid 18
år, som nu ansågs vara 20.
– Jag var jättetacksam över den hjälp jag fick. Tre
månader bodde jag där och trivdes bra. Jag lärde
känna några och över jul bjöds jag hem till en ung
familj. Det glömmer jag inte! Jag har fortsatt kontakt
med Lena, kyrkans diakon. Hennes stöd betyder
mycket. Nu har jag egen bostad och försöker få
jobb, så att jag kan få uppehållstillstånd. Framtiden
är oviss, men jag hoppas!
Församlingen har fortsatt att ha relationer med
nyanlända genom fadderverksamet, sygrupp, läracyklagrupp, personligt engagemang och språkcafé
och ser det som en tillgång.
LENA HILDING CARLSSON,
DIAKON, IMMANUELSKYRKAN, JÖNKÖPING

Arboga: Vi blev ett andra hem
Vilken välsignelserik tid det har varit! Vi ville göra
något för våra nya svenskar. I slutet av februari
2015 öppnade vi ett språkcafé i samverkan med
Arbogabygdens församling i Svenska kyrkan.
Språkcaféet var öppet onsdag eftermiddagar.
Många hundra nyanlända har hittat ett andra hem
i vårt integrationsarbete. De nyanlända har varit
från jordens alla hörn, med olika religion, i olika
åldrar, talat olika språk, varit av olika kön och med
olika sexuell läggning.
Med språkcaféet har svenskar och nyanlända getts
möjlighet att lära känna varandra, skapa relationer
och därmed har främlingsfientlighet och rasism
motverkats. Många vänskapsband har skapats och
samvaron har fortsatt även utanför kyrkan.
Vi har bjudit in till andra samlingar, både i våra
kyrkor och i övriga Arboga. Vi har haft besök av
Fritidsbanken, biblioteket, idrottsklubbar och många
fler. Några deltagare har också hittat till vår vardagskyrka ”Öppen kyrka” och många har varit regelbundna gudstjänstbesökare. Några har deltagit
i Alpha-kurs och vi har haft glädjen att få se några vänner komma till tro och döpas. Vi har också
hälsat några av våra ortodoxa kristna vänner från
Syrien välkomna som medlemmar i vår församling.
Vi har haft gudstjänster på tigrinja, arabiska och på
urdu i vår kyrka.
Vid varje bord på språkcaféet fanns en eller flera
svensktalande medspråkare. Man har fikat tillsammans och samtalat, om dagens tema eller om
något annat. Vi har sjungit allsång på lätt svenska
och spelat språkutvecklande sällskapsspel. Lucia
har varit på besök. Vi besökte musikalen ”Jesus
Christ Superstar”, vi har ätit god mat tillsammans
och samlats till grillkvällar.
Gratisbokhyllan med biblar och annan litteratur på
olika språk, och vårt gratisbord med kläder med
mera var uppskattade inslag.

Vi har delat livet med varandra.
I glädje när någon har fått sitt
uppehållstillstånd. I sorg när avslagen har kommit slag i slag.

De som ville lära sig mer svenska haft möjlighet
att delta i språkträning med ett studiematerial,
som funnits både i pappersform och på webben.
Svensktalande volontärer har funnits med som
handledare. Denna samling blev mer och mer välbesökt.
Bakning, bibelstudium på engelska, arbetsmarknadsprojekt, familjekompis, Kvinna i Arboga är några andra aktiviteter som vi har arrangerat längre
eller kortare tid under åren, oftast i samverkan med
andra aktörer. Vi medverkade också med recept i
boken ”Världens fika.”
För våra viktiga medarbetare, ett 30-tal volontärer
och några anställda, har vi ordnat både jul-och
sommaravslutning och olika slag av mycket uppskattade fortbildningsdagar, minst en per termin. Vi
har lärt oss om att vara ny i Sverige, Sjung språket,
om asylprocessen, att leda mångkulturella grupper,
om ensamkommandes situation och mycket mer.
Vi har delat livet med varandra i både glädje och
sorg. Glädje när någon har fått sitt uppehållstillstånd. Sorg när avslagen har kommit slag i slag
och vi har förlorat kontakt med vänner som lämnat
Sverige.
Nu i coronatider är vårt integrationsarbete på sparlåga. Men vänskapsband består och vi hoppas att
snart kunna mötas igen!
BRITT LUNDBERG,
ÖRTAGÅRDSKYRKAN
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Bohus-Björkö:
Det var självklart att vi ville
engagera oss
För Equmeniakyrkan Björkös församling var det
självklart att engagera oss då HVB-hemmet
Björköbo, för ensamkommande flyktingbarn i
Räddningsmissionens regi, öppnades i slutet av
september 2015, med plats för 16 ungdomar. Två
av församlingens medlemmar (Peter Lindh och
Evelyn Lidebo Svenninghed) som är utbildade diakoner arbetade på Björköbo.
Sju familjer i vår församling blev tidigt fadderfamiljer för varsin kille som bodde på Björköbo. Equmenia Björkö startade Fredagshäng varannan fredag
för ungdomar från åk 7 med tydligt fokus på mötesplats och integration. Killarna från Björköbo fick här
en naturlig plats att tala svenska och lära känna andra ungdomar. Vi har även haft läxhjälp i vår kyrkas
lokaler en gång i veckan, under de första åren.
Våren 2017 fyllde många av killarna 18 år eller
blev åldersupphöjda. Vår församling var drivande
med att starta Agape Öckerö med stöd av Agape
Göteborg tillsammans med idrottsföreningar, andra
kyrkor och engagerade privatpersoner i kommunen. Vår målsättning var att inga ungdomar ska
behöva lämna kommunen om de inte själva vill.
Vårt fokus var därför att ordna EBO-eget boende i
frivilliga familjehem för dessa killar. Flera av fadderfamiljerna blev då frivilliga familjehem. Genom
samtal och möten med kommunen där vår pastor
tillsammans med andra engagerade fanns med
under våren 2017 fick vi igenom att kommunen även
stod för skolkostnaden och civilsamhället för boende. Kontaktpersoner för Agape Björkö är Evelyn
Lidebo Svenninghed (som arbetat på Björköbo och
är diakon) och Emma Rudäng (Equmeniakyrkan
Björkös pastor).
Naser Nadiri, var en av de första killarna som flyttade in på Björköbo, han berättar här hur det var
att komma till Björkö och möta Equmeniakyrkan
Björkö.
EMMA RUDÄNG,
PASTOR FÖR EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ
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”Jag hade tur att komma och bo på Björkö. Men
det var jättesvårt i början, då det var ett nytt
land utan föräldrar, kompisar, jag kunde inte
språket, kulturen och allt. Sen började jag lära
mig svenska och träffade trevliga människor
på Björkö och lärde känna dem. De var trevliga
och omtänksamma mot en ensamkommande ledsen kille som tappat fokus på livet och
framtiden. De har stora och fina hjärtan. De vill
hjälpa andra och speciellt nya människor som
kommit och bor där. Jag uppskattar och älskar
deras inställning, att de inte gör skillnad mellan
svenska och utländska personer.
Jag är en flyktingkille som lämnade allt på
grund av osäkerhet och våld i mitt land då tog
människor på Björkö hand om mig. Jag har fått
en stor och den snällaste familjen här på Björkö,
familjen Lager. Jag älskar dem, de betyder allt
för mig. När jag lärde känna dom och sen kunde flytta hem till dom började jag leva igen. Jag
tycker om alla som bor på Björkö.
Jag gick för första gången till Equmeniakyrkan
Björkö och testade vad som händer där och
varför folk går dit, sen lärde jag känna Equmeniakyrkan Björkö.
I kyrkan ber människorna och massa andra saker. Det var trevligt och en ny tradition för mig.
Där träffade jag den snällaste kyrkans imam,
pastor Emma Rudäng och några andra familjer
som kommit ta hand om några ensamkommande flyktingbarn och hjälpa mina kompisar
som bott ett tag med mig på samma boende,
Björköbo. Equmeniakyrkan Björkö betyder Hem
och Föräldrar för mig. Jag är väldigt tacksam till
alla människor på Björkö, speciellt mina svenska
föräldrar; Sara och Kristoffer Lager, Emma Rudäng och Evelyn Lidebo Svenninghed och alla
andra familjer som hjälpt och hjälper oss.”

Equmeniakyrkan Björkö betyder
Hem och Föräldrar för mig.
Naser Nadiri
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Opinionsbildning och
påverkansarbete
Under perioden 2015 och framåt har många debattartiklar, uttalanden, remissvar skrivits gällande den
förändrade flyktingpolitiken och begränsningar av migrationslagen. Equmeniakyrkan har mestadels uttalats sig i samverkan med kyrkorna i SKR för att tillsammans utgöra en stark röst. Här lyfts fram några
exempel.
JULUPPROPET –
FÖR EN HUMAN MIGRATIONSPOLITIK
Lanserades 14 dec, 2016 och hade tre krav.
Att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familje
liv, att praktiska hinder mot familjeåterförening
ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till
trygghet och framtidstro.
Lanseringen av uppropet gjordes genom en unik
sampublicering i fem kristna tidningar Sändaren,
Dagen, Kyrkans tidning, Världen idag och Katolskt
magasin. Till uppropet fanns en namninsamling och
antalet namnunderskrifter uppgick till ca 80 000
och överlämnades till Migrationsminister Morgan
Johansson i februari 2017. Flera av landets partiledare skrev under uppropet: Jan Björklund (L), Ebba
Busch Thor (KD) Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt
(V). Även Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm fanns med bland undertecknarna
och Gustav Fridolin lovordade Juluppropet i SVT:s
Agenda.

KYRKOLEDARE UPPMANAR RIKSDAGEN
ATT RÖSTA NEJ TILL FÖRLÄNGNING
AV MIGRATIONSLAG
12 juni 2019, skriver Sveriges kristna råd ett öppet
brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag inför
omröstningen den 18 juni angående en eventuell
förlängning av giltigheten för Lagen (2016:752)
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstånd i Sverige. Kyrkoledarna uppmanar
riksdagsledamöterna till ytterligare reflektion över
frågan och att överväga att rösta nej till förlängning
av lagen.

KYRKOLEDARE I SVD: SVERIGES ASYLLAGSTIFTNING FORTFARANDE PÅ EU:S MINIMINIVÅ
29 november 2017 - Vi välkomnar regeringens förändrade reglering om att ge fler unga ensamkommande som kom före 24 november 2015 möjlighet
att få stanna i Sverige. Det är bra. Men fortfarande
ligger Sveriges asyllagstiftning på EU:s miniminivå.
Som kyrkor har vi inte ändrat inställning. Vi står fortfarande kvar vid våra tre krav som handlar om att
ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi uppmanar våra folkvalda att arbeta för att
Sverige återigen ska ligga i framkant när det gäller
humanitet och rättssäkerhet.

MIGRATIONSVERKET MÅSTE RESPEKTERA KONVERTITENS TRO
- 16 december, 2018, publicerade kyrkorna en debattartikel gällande konvertiter. Landets kyrkoledare
skrev på debattplats i Dagens Nyheter om Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. I
artikeln skriver kyrkoledarna att myndighetens bedömning av konvertiter har systematiska brister och kräver att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och
skyddsbehov och att bedömningen bör handla mindre om konvertitens tankar och mer om konvertitens
handlingar.
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UTTALANDEN FRÅN EQUMENIAKYRKANS
KYRKOKONFERENSER
Kyrkokonferensen 2017
Uttalande från Equmeniakyrkan till regeringen,
riksdagen, Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket.
Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i
Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att
utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi
inte vara rimligt.
Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen,
Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket
att:
– Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med
möjlighet till trygghet och framtidstro.
MÖTEN MED DEN PARLAMENTARISKA
KOMMITTÉN 2019-2020

– På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa
utvisningar till Afghanistan.

Redan under hösten 2019, i november, tog Sveriges
kristna råds arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor kontakt med riksdagspartierna för
att få möta deras respektive representanter i den
parlamentariska kommittén, som arbetat med att
ta fram ny lagstiftning på migrationsområde.

Kyrkokonfensen 2019

Representanterna från Sveriges kristna råd lyfte
fram fem punkter i samtalen med partierna som
sammanfattar hur kyrkorna ser på de områden
som den parlamentariska kommittén enligt direktiven ska behandla:
Asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige bör som huvudregel
beviljas permanenta uppehållstillstånd (PUT). I den
mån tillfälliga uppehållstillstånd ges, bör tillståndstiden vid det första tillfället för alternativt skyddsbehövande vara längre än 13 månader.

Uttalande om ensamkommande unga
Equmeniakyrkan uppmanar regering och riksdag
att
- genom lagstiftning utfärda en amnesti för ensamkommande unga som vistats i Sverige i minst två år.
- stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! Situationen för ensamkommande är
Kyrkokonferens 2020
”Håll ihop Sverige”
Equmeniakyrkans kyrkokonferens ställer sig bakom
uppropet ”Håll ihop Sverige” som kräver permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som
vistats i Sverige i mer än ett år.

Alla asylsökande har rätt att söka och få sin ansökan om skydd prövad.
Skyddsgrunden ”Humanitära skäl” bör återinföras.
Såväl konventionsflyktingar som alternativt skyddsbehövande ska ha rätt att ansöka om familjeåterförening.
Nivån på försörjningskraven bör sänkas.
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Samordnare migration och asyl
Equmeniakyrkan har från
2016 och fram till idag haft
möjlighet att projektanställa
regionala samordnare för
migration och asyl.
15 mars 2016 projektanställdes fyra regionala samordnare. Dessa deltidstjänster
finansierades av bidrag från
statliga medel via myndigheten för stöd till trossamfunden, SST. Samordnarna
fanns placerade i Region
Syd med ansvar även för
region Öst, i region Väst,
i region Mitt samt i Region Stockholm i samverkan
med Sociala missionen och
med ansvar även för region
Svealand. Uppdraget för
samordnarna var att verka
operativt för att mobilisera, samordna, utveckla och
stödja församlingars insatser
för asylsökande och etablering av nyanlända. Att finnas i nära samarbete med
övrig personal i regionen. Inga Johansson, nationell
samordnare för Kyrka Samhälle, har i sin tjänst ett
övergripande ansvar för migrationsområdet och är
också arbetsledare för regionala samordnarna.
Under 2016 genomförde samordnarna en första
kartläggning av församlingars arbete. De sammankallade församlingar till nätverksträffar och
regionala seminariedagar. Gjorde besök i lokala
församlingar. Träffade medarbetare i församlingar,
sammanställde och spred information och material
gällande migrationsområdet. Fanns i kontakt med
myndigheter, närstående organisationer och andra
aktörer. Inhämtade kunskap från församlingar och
organisationer med syfte att utveckla och sprida
metoder och kunskap för att på olika sätt kunna ge
råd och stöd till församlingar i arbetet med asylsökande och nyanlända. Tillsammans med kommunikationsavdelningen utvecklade samordnarna en
särskild sida på hemsidan för området Migration
och asyl som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Ett särskilt nyhetsbrev skapades till
medarbetare och förtroendevalda som sänds ut
regelbundet.
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2017 beslutade regeringen att Länsstyrelsen skulle
tilldelas ansvar att förmedla bidrag och vara den
myndighet som samordnar organisationers arbete
med flyktingar och asylsökande. Equmeniakyrkan
har från 2017 ansökt om medel hos Länsstyrelsen för
tidiga insatser i asylprocessen och har därigenom
kunnat fortsätta att ha projektanställda regionala
samordnare i flera regioner.
Även lokala församlingar har sökt medel från Länsstyrelsen och fått medel till projektanställningar och
öppna mötesplatser med verksamhet och stöd till
asylsökande.
De regionala samordnarna har fortsatt att på olika
sätt stödja församlingars migrationsarbete på olika
sätt. De planerar och inbjuder till utbildningar, konferenser och nätverksträffar. Förmedlar och håller
kontakt med myndigheter och organisationer, utvecklar metoder och material, ger stöd och rådgivning utifrån bästa förmåga, följer utvecklingen inom
migrationsområdet och uppdaterar församlingar
med aktuell information.
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE KYRKA SAMHÄLLE

Tillsammans
gör vi mer
Sociala Missionen och ett antal församlingar i
region Stockholm driver sedan några år tillbaka
ett gemensamt projekt för asylsökande. Att kombinera församlingarnas öppna sociala mötesplatser
i form av språkcaféer, öppna förskolor och körer
med Sociala Missionens spetskompetens i flyktingfrågor har blivit ett framgångskoncept. För de nyanlända deltagarna, volontärerna, församlingarna
och Sociala Missionen skapas i det gemensamma
något mer och större än vad vi kan göra var och en
för sig.
När Sociala Missionen våren 2017 bjöd in församlingar till ett första möte om samverkan var det för
att vi såg potentialen i att just kunna skapa ett större
värde för nyanlända om vi gick samman utifrån
våra olika perspektiv och styrkor. Samtidigt såg vi
en chans till stärkt ekonomi för verksamheter som
redan bedrevs genom att Länsstyrelsen fördelade
medel till tidiga insatser för asylsökande (TIA). Flera
församlingar beskrev att det var svårt att söka externa medel. Samverkan öppnade för den möjligheten.
Under de år som vi har haft vårt gemensamma
tia-projekt har flyktingpolitiken bara blivit mer och
mer restriktiv. Det känns länge sedan statsministern
talade om att hans Europa inte bygger murar. Ur
det perspektivet är jag glad för det ljus som våra
tia-församlingar sprider. Att det finns platser dit
alla är välkomna, där man kan mötas, träna svenska och dela livet tillsammans. Det visar i handling
den positiva och på sikt samhällsförändrande kraft
som möten mellan nyanlända och mer etablerade,
unga och gamla kan vara. Det har varit en förmån
att som anställd jurist eller socionom vid Sociala
Missionen regelbundet få komma till dessa platser
för att ge information om rättigheter, skyldigheter
och möjligheter i frågor som berör asylsökande och
nyanlända.
Av de hundratals möten som vårt TIA-projekt
möjliggjort de senaste åren är det några som lever
kvar extra starkt. Jag minns kvinnan som flytt från
krig och väntade på besked kring sin makes framtid
som berättade att språkcafét var hennes andningshål där hon lämnade alla problem en stund och

kunde få skratta. Jag minns familjen som förberedde sig för att utvisas, men som tack vare korrekt
information kunde söka arbetstillstånd i stället. Jag
minns mannen som berättade att det var genom
språkcaféet han fick sina första svenska vänner.
Dessa möten och många fler vittnar om kraften i
det mellanmänskliga och i att göra saker gemensamt. Tillsammans gör vi mer än vad som är möjligt
var och en för sig.
ERIKA ERSHAMMAR, VERKSAMHETSANSVARIG FLYKTINGFRÅGOR FÖR SOCIALA MISSIONEN, STOCKHOLM

Dessa församlingar i region Stockholm
är eller har varit med i Sociala Missionens TIA-projekt:
Equmeniakyrkan Södertälje
Hallundakyrkan
Triangelkyrkan
Rissnekyrkan
Tenstakyrkan
Upplands Väsby Missionsförsamling
Jakobsbergskyrkan
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Utbildningen
Värme
”Från november 2016 till mars 2019 pågick Sveriges
Kristna Råds utbildningsprojekt #Värme, med ekonomiskt stöd från EU-fonden AMIF – Asyl-, migrations och integrationsfonden. 21 tvådagarskurser
hölls, med två huvudfokus: asylrätt och psykosocialt
stöd. Kurser hölls i Luleå, Lund, Vänersborg och
Norrköping och ett antal andra medelstora städer,
men även i Stockholm och Göteborg.
I projektet samverkade Sveriges kristna råd med
Asylrättscentrum, Svenska kyrkan och de båda studieförbunden Bilda och Sensus. 581 personer deltog
i någon av kurserna, en femtedel av dessa hade

angett Equmeniakyrkan som sin kyrkliga hemhörighet. Förutom från kyrkorna kom deltagare från
andra delar av civilsamhället och från den offentliga sektorn.”
PETER CARLSSON, FÖR SKR

Arbetskraftsförmedlingen
Arbetskraftsförmedlingen, startade 2020 och är
en förening som arbetar rikstäckande med konkreta insatser för att matcha ung arbetskraft med arbetsmarknadens behov. Föreningen avser att driva
kampanjer för de målgrupper som är definierade i
våra stadgar. Den första kampanjen heter – REDO
– och har fokus på att alla de ungdomar som har
uppehållstillstånd via Nya GymnasieLagen (NGL)
ska få jobb.
Arbetskraftsförmedlingen vill föra samman och
mobilisera alla människor/organisationer/företag
som vill bidra till att matcha ungdomar med arbetsmarknadens behov av medarbetare/arbetskraft. Vi
är övertygade om att väldigt många företag skulle
vara intresserade av att anställa denna målgrupp.
Vår ambition är att göra det enkelt för företagen att
anställa och ta socialt ansvar utan att känna att det
finns svåra hinder på vägen. Det finns ett stort antal
företag som vill vara med och stötta föreningen för
att hjälpa dessa ungdomar till arbete.
Equmeniakyrkan har tagit beslut om att vara med
i arbetet och stötta ungdomarna. Sofia Rosén,
Equmeniakyrkan centralt och Lars-Ove Johansson,
Equmeniakyrkan Gråbo sitter med som föreningsambassadörer i föreningen.
Denna uppgift, som kyrkan har ett ansvar för, är
ett sätt att ta Guds ord på allvar att hjälpa dessa
minsta som har kämpat på olika sätt för att fly från
förtryck och lever med ångest. Under denna tid skall
de både studera, söka arbete och behöver därför
mycket stöttning.
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Vill du hjälpa till att ta tillvara på kraften hos unga
och drivna människor? Vi på Arbetskraftsförmedlingen vill identifiera innovativa sätt att matcha
arbetsgivare som har stort behov av motiverad
arbetskraft med kompetenta och motiverade
arbetstagare. Samtidigt som du gör samhällsnytta
skapar du även affärsnytta för ditt företag. Win-win,
helt enkelt.
Hittills har 292 ungdomar som har NGL fått uppehållstillstånd via arbete.
I våra församlingar i Equmeniakyrkan finns många
företagare som kan hjälpa till med arbete bara
men vet hur man skall göra.
Som församling kan man stötta Arbetskraftförmedlingen genom att bli medlem i föreningen. Det
kostar 500 kr per år att vara med. Som företag
kan du också bli medlem för 500 kr per år och som
privatperson för 100 kr per år. Man anmäler sig på
hemsidan. Ju fler vi blir desto bättre kan vi genomföra vårt arbete.
Går du in på Arbetskraftsförmedlingen hemsida
kan du läsa både företags och ungdomars berättelser om hur bra det fungerat. Fantastisk läsning! Vi
som arbetar i Arbetskraftsförmedlingen gör detta
på frivillig basis. Vi behöver fler medarbetare och
välkomnar dig att hjälpa till.
LARS-OVE JOHANSSON OCH SOFIA ROSÉN,
FÖRENINGSAMBASSADÖRER, ARBETSKRAFTFÖRMEDLINGEN
OCH MEDLEMMAR I EQUMENIAKYRKAN

Ekonomiskt bidrag
I december 2015 tilldelades Equmeniakyrkan ett
extra anslag via myndigheten Statens stöd till
trossamfund, SST, utifrån regeringens beslut den
11 december att stärka att ”stärka samfundens
kapacitet i pågående insatser för asylsökande och
arbete med etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen”.
Equmeniakyrkan tilldelades 1 600 000 kr för detta arbete. Till denna summa lades 1 360 000 kr
av Equmeniakyrkans egna medel, efter beslut i
kyrkostyrelsen. Med beslutet om extra anslag och
bidrag skickades den 17 december ett brev till alla
församlingar i Equmeniakyrkan om möjlighet att
söka bidrag, senast 31 januari 2016, till församlingens arbete med asylsökande och nyanlända. 80

församlingar ansökte om bidrag och alla 80 fick ta
del av bidragsmedel. Ansökningarna var på totalt 7
miljoner kr. Bidraget till de församlingar som ansökt
betalades ut i mars 2016.
I juni 2016 beslutade Equmeniakyrkans fördelningsråd att 200 000 kr av ej fördelade medel ur
bidragsramen kunde fördelas till församlingar som
arbetar med flyktingarbete. Utöver detta fördelade
SST i oktober 2016 ytterligare 100 000 kr till Equmeniakyrkan som fördelades till församlingar.
Under 2017 fördelades ytterligare 450 000 kr från
SST till Equmeniakyrkan för församlingars flyktingarbete.
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE FÖR KYRKA SAMHÄLLE

Pandemin ändrade arbetet
Från och med 2015 har så många människor samlats i våra kyrkor för att lära känna varandra, det
nya landet, språket och för att få nya vänner. Det
har varit till stor glädje, både för de som fanns med
i grupperna som ideella krafter och för de nyanlända som besökte kyrkans lokaler varje vecka.
Men i mars 2020 inträffade det som vi trodde vi var
förskonade ifrån, en pandemi! Inte trodde vi att vårt
moderna samhälle skulle behöva stänga ned och
leva med restriktioner. Den första tiden med Corona
under våren 2020 stängdes så gott som alla språkcaféer, läxhjälpsträffar m m. Många av de ideella
språkledarna befann sig i den primära riskgruppen
dvs de över 70-år och det blev omöjligt att fortsätta
träffas fysiskt. Många väntade under våren att pandemin skulle gå över, men utvecklingen blev en helt
annan. Vi tvingades inse att vi fortsättningsvis skulle
leva med social distans för att skydda oss själva
och varandra. Många fick uppleva ensamhet och
isolering både de äldre, men också de asylsökande
som blev utan träffpunkter i en vardag, en tillvaro
som ofta består av väntan och oro.
För de asylsökande blev tillvaron ganska trist när
frivilligaktiviteter stängdes ned, tankar kring hur
släktingar och vänner hade det i andra länder i
samband med pandemin var också en bidragande
faktor till att ensamhet, oro och tristess infann sig.
Dessutom pågick asylprocesser samtidigt, dock med
färre antal fysiska besök på Migrationsverket. Antalet
asylsökande som kom till Sverige minskade under
2020. Många gränser var stängda och resetransporter var också decimerade. Många människor sitter
fast i flyktingläger runt om i världen pga Corona.

Under hösten 2020 kom fler i kontakt med möjligheten till att träffas digitalt. Fler initiativ för samtal
över nätet kom tillstånd. Många hade dessförinnan
haft personliga kontakter med asylsökande och
nyanlända via mobilsamtal, sms och mejl. Nu kunde
man starta igen på ett nytt sätt, genom att ses via
nätet. Inte riktigt lika bra som att träffas på riktigt,
men ett ganska bra alternativ. Det är till en början
konstigt att se varandra på skärmen, tekniken kan
spöka lite och innan man kan alla finesser på skärmen kan det hela te sig lite skrämmande. Grupper
började så smått att träffas och samtala om livet i
Sverige och försök att lära sig vårt krångliga språk
kunde återupptas. Har man väl kommit igång med
nätmöten går det ganska bra, även om längtan till
att få träffas på riktigt lever kvar hela tiden.
En fördel med restriktionerna är att många tagit
chansen att förkovra sig via nätet! Många är de
webinarium som erbjudits. Spridningen av deltagare har varit stor, från hela landet har man kunnat
delta genom att koppla upp sig. Vi har kommit i
kontakt med många fler än vid vanliga konferenser
tack vare de digitala möten som ersatt nätverksdagar, konferenser, konserter etc.
I skrivande stund pågår vaccination av många för
att vi ska kunna börja leva mer som vanligt igen. Vi
hoppas att våra kyrkor, samlingslokaler snart kan
börja fyllas igen med språkvänner och språkhungriga som på ett trevligt sätt kan läras sig språket och
skapa vänskapsband utan restriktioner eller dataskärmar.
SOFIA ROSÉN,
PROJEKTSAMORDNARE, MIGRATION OCH INTEGRATION
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Ett hjärtligt TACK!
Ett stort och varmt tack till alla församlingar, medarbetare, volontärer och samarbetspartner för att ni öppnat era
dörrar och hjärtan för människor på flykt! Vi riktar också
ett varmt välkommen till alla nya vänner från olika delar
av världen. Möten över gränser – nu går vi vidare tillsammans och fortsätter att tillsammans bygga en kyrka och ett
samhälle där alla människor får vara med och inkluderas i
gemenskap oavsett vem vi är och varifrån vi kommer!
Må Gud välsigna oss alla i fortsatt arbete i tjänst för Gud
och våra medmänniskor!
INGA JOHANSSON, SAMORDNARE KYRKA SAMHÄLLE
SOFIA ROSÉN, PROJEKTSAMORDNARE FÖR
MIGRATION OCH INTEGRATION

46

