Rapport:

Utsatthet
i pandemitid

– kyrkornas bild 2020

Inledning
Kyrkorna i Sverige har i anslutning till pandemin visat på handlingskraft, flexibilitet
och stor omsorg. Detta har skett naturligt och med en trygghet i flertusenårig kunskap och erfarenhet. Kyrkorna har också behövt anpassa sig praktiskt och opinionsmässigt för att möta de nya behov som uppstått i sviterna av covid-19.
Nu vill vi dela med oss av vad vi ser, i syfte att det övriga samhället, inklusive polititiken, härmed får ett kompletterande underlag för beslut och agerande. Vi hade
kunnat skriva en lång rapport om allt som kyrkorna gjort och gör. I stället väljer vi att
belysa de åtta målgrupper vi identifierat som särskilt utsatta i anslutning till covid-19,
nämligen:
  
  
  
  
  
  
  
  

•
•
•
•
•
•
•
•

hemlösa (s. 5)
ensamkommande unga med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen (s. 7)
papperslösa (s. 9)
utsatta EU-medborgare (s. 11)
äldre med låga inkomster (s. 12)
långtidssjukskrivna som ofta blir arbetslösa (s. 13)
nyarbetslösa och redan eller snart fattiga och/eller hemlösa (s. 14)
sörjande med obearbetat avslut (s. 15)

Kyrkorna har under året kontinuerligt fört samtal om en gemensam lägesbild – hur
kan man mer effektivt bemöta de nya behoven? Flera olika aktörer har varit avgörande för att den interna analysen ska vara relevant, rapporter har tagits fram på uppdrag av Sveriges kristna råd i samarbete med Hela Människan och Sveriges kristna
råds egen arbetsgrupp för ekumenisk diakoni. I den senare sitter sakkunniga från
Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift, Equmeniakyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Frälsningsarmén och Svenska alliansmissionen tillsammans med organisationen Hela Människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete. Det är samma aktörer som tagit fram denna externa rapport.
Längst ner i rapporten finns länkar till information som Sveriges kristna råd sammanställt om hur varje samfund enskilt hanterat läget. Inom Sveriges kristna råd finns totalt 26 medlemskyrkor och tre observatörer.
Denna rapport gör inte anspråk på att vara en fullständig kartläggning, den är en utblick och översikt av de intryck som kyrkornas sociala arbete fått med en tillhörande
kort analys. Vi hoppas den kan vara till nytta för att vi i samhället tillsammans bättre
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ska kunna möta förstärkta och nya behov framöver.
Stockholm i december 2020.
Arbetsgruppen för ekumenisk diakoni inom Sveriges kristna råd.
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Grupper i särskild
utsatthet i anslutning
till covid-19
Den 25 mars 2020 slöts ett avtal mellan fem av Sveriges största civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges
Kommuner och Regioner. Överenskommelsen innebär att frivilliga från dessa organisationer hjälper äldre och andra i riskgrupper i egen bostad med inhandling av mat
och andra viktiga varor. Utöver de som fått stöd i enlighet med avtalet med MSB har
kyrkorna och Hela Människan1 identifierat ytterligare grupper som riskerar att drabbas särskilt hårt på grund av coronapandemin och de konsekvenser som pandemin
får på den ekonomiska utvecklingen i Sverige.
Människor inom dessa grupper söker sig, av olika anledningar, ofta till kyrkor och organisationer inom civilsamhället i stället för till kommuner och myndigheter. Vi ser
därför att kyrkor och organisationer både i en akut fas och under kommande år kan
komma att behöva anpassa sin verksamhet för att ge särskilt stöd till vissa grupper,
exempelvis hemlösa, papperslösa, ensamkommande unga, utsatta EU-medborgare,
äldre med låga inkomster, långtidssjukskrivna och arbetslösa. Vi ser att ser också att
gruppen nya fattiga och snart eller redan hemlösa ökar. Inom denna grupp ökar också psykisk ohälsa. Inom samma grupp säljer sig också fler till prostitution. En annan
grupp vi inte mött i den här omfattningen är personer i sorg med obearbetat avslut.

De större etablerade kristna samfunden i Sverige är tillsammans huvudmän för Hela Människan – det gemensamma sociala arbetet.
Svenska kyrkan är huvudman i Hela Människans samtliga lokala verksamheter och på nationell nivå. Hela Människans bidrag i promemorian baseras på kontinuerlig kontakt mellan Hela Människans riksorganisation och 65 lokala verksamheter (från Boden till Malmö).
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Hemlösa
Enligt Socialstyrelsens mätning från 2017 lever minst 33 000 människor i hemlöshet i Sverige, varav ungefär 6 000 i akut hemlöshet. Det betyder att de är hänvisade
till akutboenden och härbärgen eller sover i offentliga lokaler, bilar, tält eller utomhus. Hemlösa EU-medborgare och papperslösa ingår inte i den mätningen även om
många av dessa lever i hemlöshet och vissa i akut hemlöshet.
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att värna utsatta grupper. Många kommuner
gör redan mycket för hemlösa. Det ser dock olika ut i olika delar av landet.
Varje dag har till exempel Hela Människan kontakt med över 1 000 personer i utsatt
livssituation och från och till är många av dem utan bostad. Hela människan och andra aktörer brottas ständigt med denna problematik på lokal nivå. Under hela förra
året gjorde exempelvis Frälsningsarmén nästan 400 000 hjälptillfällen relaterat till
utsatthet och hemlöshet. Politiskt prioriteras denna grupp allt för sällan.
Analys
Kyrkor och frivilligorganisationer som redan arbetar med denna målgrupp ser nu att
läget är extra allvarligt. Utöver rättighetsperspektivet vill vi lyfta risken för smitta och
behov av plats för isolering/karantän. Verksamheter med härbärgen och sovsalar
har haft svårt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hygien
eller att hålla avstånd. Personer i hemlöshet har dessutom ofta ett särskilt skört hälsoläge och många av dem tillhör därför de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten
identifierat. De har dock inte möjlighet att isolera sig oavsett om de tillhör en riskgrupp eller om de blir sjuka.
I december 2020 kan vi konstatera att människor som lever i hemlöshet hittills klarat
sig relativt bra ur smittskyddssynpunkt i förhållande till övrig befolkning. Detta kan
förklaras med att det varit varmare än vanligt och att man från de social verksamheterna har blivit duktiga på att upprätthålla fysisk distans i matköer och så vidare. När
vintern kommer och de flesta vill vistas inomhus kommer denna grupp fortsatt vara
utsatt i smitthänseende. Många vittnar om svårigheter att få tag på mat och en stress
över oförutsägbarhet i öppettider gällande matutdelning, hygienmöjlighet och så vidare hos sociala/diakonala verksamheter.
Mobilisering akut
   • Tillfälliga bostadslösningar behövs som skapar möjligheter för denna målgrupp att följa rekommendationerna och isolera sig om de smittats eller tillhör en riskgrupp. Politiska insatser krävs, särskilt lokalt, för boende till dem
som står utan plats att isolera sig vid sjukdom eller risk för smitta.
   • Denna grupp behöver hjälp med mat och mediciner där de befinner sig.
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Mobilisering på sikt
   • Kyrkor och organisationer som möter denna målgrupp försöker i möjligaste
mån fortsätta med detta arbete och ofta i anpassade former. Många som arbetar ideellt med denna målgrupp är över 70 år och kan därför inte fortsätta
sin volontärinsats. Fler och yngre volontärer behövs akut, men också på sikt.

1 
Exempel på vad Frälsningsarmén gör för dem utan bostad:
https://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/container/Hemloshet-och-boenden/artiklar/utan-bostad-blir-julen-svar/
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Ensamkommande unga – med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen
Ensamkommande unga är i högre grad än andra gymnasieelever beroende av skollunchen, då denna för många av dem är den enda säkra måltiden de får under dagen. När gymnasieskolor stängts och undervisningen sker på distans går de miste
om måltiden.
Gymnasieskolorna har varit öppna under större delen av hösten. I och med ökad
smittspridning har dock distansundervisning införts igen i slutet av året, vilket drabbar gruppen.
Vissa personer som omfattas av nya gymnasielagen har inte eget eller fast boende,
utan bor inneboende eller tillfälligt hos privatpersoner. I vissa fall är dessa äldre och
är riskgrupp, vilket kan innebära att de inte längre vågar ha inneboende. I de fall när
boendelösningen inte längre fungerar kan det vara extra svårt att hitta nytt boende
på grund av coronapandemin.
Generellt har de ensamkommande unga som omfattas av nya gymnasielagen ofta
sämre förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att
förhindra smitta och smittspridning då de ofta bor trångt och/eller har mycket begränsade möjligheter att påverka sitt boende.
För att få permanent uppehållstillstånd efter att ha fullföljt en gymnasieutbildning
måste de personer som omfattas av gymnasielagen hitta ett jobb, som uppfyller
vissa krav, inom sex månader. Ett av kraven är att personen kan försörja sig genom
anställning eller inkomster från näringsverksamhet och att inkomsterna har en viss
varaktighet på minst två år framåt.
Regeringen aviserade i början av oktober att förslag om lättnader i gymnasielagen
kommer läggas fram. Tiden för att hitta jobb efter examen skulle förlängas från sex
månader till ett år och kravet på anställningens varaktighet sänkas från två år till ett
år. Förslaget är nu tillbakadraget, sedan en riksdagsmajoritet uppmanat regeringen
att avstå från att besluta om en ny förordning i ärendet.
Analys
Med en högre arbetslöshet riskerar denna grupp få svårt att hitta arbete. Många
småföretag, exempelvis inom restaurang och handel, har drabbats hårt och dessa
vore annars potentiella arbetsgivare för denna grupp. Många i gruppen ensamkommande unga har befunnit sig i Sverige i flera år och ser ingen möjlighet att återvända
till sina hemländer. Detta innebär att många kommer stanna kvar i Sverige utan uppehållstillstånd som så kallade papperslösa. Vi ser även hur många redan inom en
snar framtid riskerar att hamna i papperslöshet.
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Situationen för denna grupp har förvärrats under året. Arbetslösheten har fortsatt
att öka under sommaren och hösten, särskilt bland unga, vilket gör att gymnasielagsungdomarna har än svårare att hitta jobb. Distansundervisningen under våren har
inneburit att vissa ungdomar inte klarat av sina studier. Detta är problematiskt, då
studierna är grunden för deras uppehållstillstånd. Bland annat Svenska kyrkans församlingar ser även en ökad psykisk ohälsa hos gruppen.
Mobilisering akut
   • Kyrkor och andrar organisationer i det civila samhället har under flera år arbetat med stöd till denna grupp. Vi ser dock att coronapandemin gör att ett
ökat stöd behövs i form av mat, boende samt psykosocialt stöd till följd av
ökad oro över framtiden.
   • Kyrka och samhälle behöver arbeta utifrån de tre momenten:
Förebygga – det vi kan när det kommer till utsatthet, psykisk ohälsa och
risker.
Möta – här och nu, det vi nu ser och möter i form av utsatthet och oro.
Förbereda – långsiktigt, det vi kommer att behöva hantera framöver.
Mobilisering på sikt
   • Kyrkor och andra organisationer i civilsamhället behöver satsa på insatser
riktade till gruppen för att öka deras möjligheter till arbete efter avslutade
gymnasiestudier exempelvis stöd i att ordna praktik och kunskap om hur man
skriver ett CV, hur en anställningsintervju går till och hur svenska arbetsmarknaden fungerar. Kyrkor och organisationer behöver ha en beredskap att ge
psykosocialt stöd till de i denna grupp som inte lyckas uppfylla de krav som
ställs för permanent uppehållstillstånd. Dessa unga personer kommer ställas
inför ett vägval; stanna i Sverige som papperslösa, åka till ett annat land eller
återvända till hemlandet.
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Papperslösa
De som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd, så kallade papperslösa, är en mycket
blandad grupp. Vissa har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och vissa
har aldrig har försökt få en laglig prövning av sin vistelse i Sverige. Papperslösa har
inte rätt att arbeta eller rätt till alla välfärdstjänster, vilket gör att de har svårt att hävda sina mänskliga rättigheter och skydda sig själva mot brott. De riskerar att utnyttjas av mindre nogräknade företag som billig arbetskraft eller att exploateras av kriminella. Till följd av coronapandemin och den ekonomiska nedgången är det dessa
människor som förlorar jobben först utan socialt skyddsnät att falla tillbaka på. Det
innebär att många hamnar i hemlöshet och utan medel till mat för dagen.
Generellt har papperslösa ofta sämre förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta och smittspridning då de ofta bor
trångt och/eller har mycket begränsade möjligheter att påverka sitt boende. Personer med symptom på smitta har sällan någonstans att gå i karantän.
Papperslösa har även på grund av sin juridiska status svårt att ställa krav på arbetsgivare kring skyddsutrustning eller anpassning av arbetsuppgifter för att minska risken att smittas. SCB konstaterar i uppföljningen av Agenda 2030 som fokuserar på
utsatta grupper, att det saknas statistik gällande gruppen papperslösa. 2
Analys
Vi ser att personer som släpps ut ur Migrationsverkets förvar löper stor risk att hamna i hemlöshet. På grund av färre flygavgångar och stränga reserestriktioner i stora
delar av världen kan i praktiken de flesta verkställigheter av utvisningsbeslut inte genomföras. Då det finns tidsgränser för hur länge personer kan hållas i förvar släpps
personer ur förvaren. De allra flesta av dessa har inte rätt till boende eller dagersättning enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande).
Vi ser även att gruppen papperslösa kan komma att öka på grund av den ekonomiska nedgången. Städ, restaurang- och resebranschen har många utländska medborgare bland sina anställda och dessa branscher har nu drabbats hårt. Förlorar utländska medborgare sina arbeten kan de inte längre få förlängt tillstånd. Vissa människor
upplever att de inte kan återvända till sina hemländer och kommer stanna kvar i Sverige utan tillstånd.
Vi ser i dagsläget hur allt fler ur gruppen papperslösa söker sig till kyrkor och andra
aktörer i civilsamhället för att få mat för dagen. Många i den här gruppen vågar inte

https://scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/agenda-2030/statistisk-uppfoljning/

2 

|

9

|

ta kontakt med sociala myndigheter eller sjukvård eftersom de inte har tillstånd att
vistas i Sverige. Papperslösa gymnasieelever går i och med stängning av gymnasieskolan miste om skollunchen. Skulle förskolor och skolor stänga riskerar även yngre
barn stå utan måltider som kanske kan vara den enda säkra måltiden på dagen.
Under hösten har vi sett hur papperslösa fortsatt är en utsatt grupp och att många
har förlorat sin försörjning. Farhågorna att förskolor och skolor skulle stänga under
hösten har inte infriats vilket har skapat trygghet för barnen och också gett dem tillgång till ett mål lagad mat varje dag.
Migrationsverket kommer under denna höst och under 2021 att stänga de tillfälliga
asylenheterna i landet, det vill säga både kontor och lägenheter/enheter för boenden.
Det skapar oro bland de asylsökande och leder till att människor kommer förflyttas
till orter de inte känner till eller har något socialt sammanhang i. Där kommer kyrkan
att kunna spela en viktig roll för att skapa nya relationer och vara en brygga mellan
det gamla och det nya boendet. Enligt Migrationsverket är en av anledningarna till
omflyttning att de nuvarande boendeformerna, med delat kök och hygienutrymmen,
inte är lämpliga.
Mobilisering akut
   • Lokalt samarbete mellan kyrkor och övrigt civilsamhälle är en förutsättning
för att kunna möta de basala behov som denna grupp har. Det är av vikt att
kyrkor och övrigt civilsamhälle har en dialog med socialtjänsten i kommunen
för att utröna om personen har rätt till så kallat nödbidrag.
Mobilisering på sikt
   • Kyrkor och övrigt civilsamhälle bör öka sin kunskap om sociala rättigheter för
att i högre grad kunna ge papperslösa personer stöd i att tillvarata sina rättigheter.
   • Ett fördjupat samarbete mellan socialtjänsten i kommunen och civilsamhället
bör utvecklas för att skapa en förtroendefull dialog.
   • Öka kompetensen hos kyrkor och civilsamhällesorganisationer kring återvändandefrågor generellt och mer specifikt gällande psykosocialt stöd till
denna grupp.
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Utsatta EU-medborgare
Utsatta EU-medborgare som är i Sverige under en kortare eller längre tid har genom
sitt EU- medborgarskap grundläggande rättigheter. De har också rättigheter genom
en rad internationella stadgar och konventioner. I Sverige har en utsatt EU-medborgare dock begränsad tillgång till välfärdssystemet, vilket resulterar i att de ofta lever
under svåra förhållanden.
De utsatta EU-medborgarna sysselsätter sig ofta genom att sälja gatutidningar, be
om pengar eller panta burkar. På grund av coronapandemin har det periodvis varit
färre människor i rörelse ute på gatorna vilket innebär att denna grupp får svårare att
få ihop pengar till mat, boende och för att skicka hem till sina familjer. Många i denna
grupp är från Rumänien och Bulgarien och talar inte så mycket svenska, vilket gör
det svårt för dem att förstå information om coronaviruset. Många kan inte heller läsa
och har därmed än mer begränsad möjlighet att tillgodogöra sig information. 3
Utsatta EU-medborgare har ofta tillfälliga boendelösningar. Det kan även röra sig om
att man bor på så kallade informella bosättningar. Det innebär att man inte har tillgång till vatten och sanitet för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
eller möjlighet att isolera sig vid smitta. Många i denna grupp har skört hälsotillstånd
vilket gör att de kan tillhöra riskgrupper.
Analys
Kyrkor och organisationer i det civila samhället har länge arbetat med stöd till denna
grupp. Vi ser hur coronapandemin gör gruppen än mer utsatt och att situationen för
denna grupp är fortsatt mycket svår. Situationen för gruppen förvärras även i hemländerna, vilket gör att det fortsatt kan finnas incitament för gruppen att komma till
Sverige.
Mobilisering akut
   • Utsatta EU-medborgare behöver i dagsläget ökat stöd i form av mat för dagen, möjlighet till tillfälliga boendelösningar för att kunna isolera sig vid smitta
samt ökad tillgång till vatten och sanitet.
Mobilisering på sikt
   • Det behövs fortsatt riktad information för denna grupp anpassad till deras situation.

Exempel på uppsökande verksamhet för att informera finns, till exempel i Göteborg
https://vartgoteborg.se/ovrigt/sa-har-eu-migranter-i-goteborg-fatt-information-om-covid-19/
EU-center är Frälsningsarméns mötesplats för utsatta EU-och tredjelandsmedborgare och asylsökande
https://www.fralsningsarmen.se/eu-center/
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Äldre med låga inkomster
Antalet äldre med låga inkomster eller låg ekonomisk standard kan mätas på olika
sätt. I relativa tal var 2017 andelen äldre med låga inkomster i Sverige 17 procent enligt Eurostat och 12 procent enligt den nationella skalan framtagen av SCB. Detta
innebär att cirka 245 000 personer i gruppen 65 år och äldre (162 000 kvinnor och
83 000 män) låg under gränsen för relativ låg ekonomisk standard.
Bland de äldre med låga inkomster räcker inte alltid pengarna till mat och hyra månaden ut. Det stöd i form av inhandling av mat och varor som erbjuds via MSB-avtalet
kan denna grupp inte utnyttja fullt ut då de helt enkelt inte alltid har pengar till att betala för maten och varorna.
Hela Människan har under de senaste fem åren sett en smygande, men nu tydlig, ökning av andelen pensionärer som kommer till organisationens öppna verksamheter
för att få mat och kläder. Dessa pensionärer, både kvinnor och män, är fattiga och/
eller ensamma. I coronatider besöker de flesta av dem inte alls Hela Människans
öppna verksamheter, några tar risken att komma förbi för en matlåda, men de flesta
gör det inte.
Församlingar ser att gruppen 70+ som varit isolerade under första halvåret 2020,
åter under en period sökte kontakt med kyrkans olika verksamheter. Deras psykiska
hälsa bedömer vi har påverkats av att isolerat sig. I slutet av året är många verksamheter inställda igen med hänvisning till smittrisken.
Analys
Gruppen äldre fattiga ger sig ofta inte tillkänna för kommun eller andra offentliga aktörer för att inte blotta sin fattigdom. I stället söker de sig till kyrkor och andra organisationer, om de vågar ta risken att bli smittad.
Mobilisering akut
   • Insats från lokal politik och civilsamhället för uppsökande verksamhet för att
hitta denna målgrupp under coronatid. De behöver mat och mediciner lika
mycket som de som själva aktivt söker stöd.
Mobilisering på sikt
   • Kyrkor och övrigt civilsamhälle arbetar redan en hel del med att aktivera äldre
som sedan tidigare var isolerade. Nu när denna grupp ökat är det extra angeläget att hitta fler och rikta analog information till så många som möjligt – helst
i samarbete med och stöd från kommunerna.

|

12

|

Långtidssjukskrivna som ofta blir arbetslösa
Hela Människans öppna verksamheter har omkring 250 000 besök per år. Man kan
inte i dag ge exakta siffror på hur mycket andelen långtidsarbetslösa besökare ökat,
men redan normalt söker tusentals långtidssjukskrivna gemenskap och sysselsättning. En stor andel av volontärer eller besökare som kan bidra in i verksamheten består av långtidsarbetslösa, där gemenskapen hos Hela Människan är något som får
dem att tro och hoppas på framtiden. De allra flesta av dessa har under året varit helt
eller delvis isolerade. De har möjligen bostad, men är så pass fattiga att många har
svårt att klara både mat och hyra. Frukost och/eller lunch brukar de normalt få kostnadsfritt eller köpa billigt hos Hela Människan.
I Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk diakoni vittnar man också om en
ökad alkoholkonsumtion och spelmissbruk, även inom kyrkan. Sådana signaler brukar ofta vara toppen av ett dolt isberg. Det tycks finnas en grupp som tidigare har
haft ett mycket måttligt spelande, men som med tilltagande ekonomiska problem
tenderar att öka sitt spelande, kanske även för att döva smärta. Dessa – ofta lite äldre – kan snart vara sjukskrivna på grund av depression.
Analys
En ny våg av fler med psykisk ohälsa kan komma i sviterna av coronapandemin.
Kyrkorna och det övriga civilsamhället kommer att märka konsekvenser genom att
möta och hantera fler personer med psykisk ohälsa – har de mat för dagen och kan
de sättas i arbete?
Mobilisering akut
   • Dessa personer behöver snabbt komma i sysselsättning som volontärer eller
– där det är möjligt – i någon form av anställning.
Mobilisering på sikt
   • Denna grupp måste uppmärksammas politiskt, ytterligare stimulanspaket
med utgångspunkt i spåren av covid-19 behövs för att aktivera människor i
meningsfull sysselsättning utifrån förmåga.
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Nyarbetslösa – och redan eller snart fattiga och/eller hemlösa
Under tredje kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,6
procent, en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen arbetslösa ökade med 2,1 procentenheter och uppgick till 8,6 procent. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. 4
Hela Människan har sett en markant ökning av antalet unga personer som besöker
deras lokala enheter för att få hjälp med mat. Organisationen märker att personerna
är nya i situationen då de frågar efter scheman för matutdelning och inte sällan kontaktar den öppna verksamheten först via mail, sociala medier eller telefon.
Dessa personer har aldrig tidigare varit i kontakt med socialtjänst och de flesta känner inte till något om social utsatthet sedan tidigare. Kyrkor och andra inom civilsamhället får upplysa om rättigheter och hänvisa till det stöd inom det offentliga som
finns att tillgå.
Analys
Vi märker att dessa unga människor är mycket stressade och att en stor andel i denna målgrupp redan eller snart befinner sig i psykisk ohälsa eftersom deras förväntan
på livet helt kastats omkull. Vi befarar att antalet suicid/självmord kan komma att öka
på grund av detta.
Kyrkorna ser ett ökat behov av samtalskontakt och ekonomiskt stöd – särskilt hos
yngre och äldre. Konsekvenserna av isolering och/eller förlust av arbete och sociala
kontakter börjar definitivt synas i antal och omfattning på problematik.
Mobilisering akut
   • Politiska insatser behöver omfatta erbjudandet av terapeutiskt stöd för denna målgrupp. Kyrkorna har ofta ett stabilt stöd att erbjuda i dessa frågor.
   • Särskilt stöd för försörjning bör utarbetas för denna grupp.
Mobilisering på sikt
   • Kommuner behöver utarbeta strategier för att särskilt bemöta denna grupp i
så väl akut fas som långsiktigt.

4

Kraftig försämring på arbetsmarknaden för unga och utrikes födda (scb.se)
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Sörjande med obearbetat avslut
En grupp människor som vi ännu inte ser så mycket av, men som troligtvis växer, är
de med en fördröjd sorgereaktion. Många har inte kunnat följa sina anhörigas sista
timmar i livet, vilket skapat många frågor, oro, frustration, sorg och en känsla av tillkortakommanden. Vi vill även uppmärksamma sjukvårds- och omsorgspersonal
som upplever en svår situation samt en hög arbetsbelastning i detta.
Analys
Här kommer inom kort att finnas behov av extra krishjälp på grund av förskjuten sorgereaktion.
Mobilisering akut
   • Samhällets ordinarie krisstöd tillsammans med kyrka och andra relevanta
delar av civilsamhället bör försäkra sig om beredskap för krishantering gällande sörjande med obearbetat avslut.
Mobilisering på sikt
   • Kan det stöd som byggs upp för denna grupp på något sätt standardiseras
inför eventuella kommande samhällskriser?
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Kyrkornas utgångspunkt för sitt sociala
arbete 2020
Inom ramen för den diakoni och det omsorgsarbete som bedrivs i kyrkorna och samfunden, finns alltid en dynamisk utveckling; diakoner, andra medarbetare och volontärer frågar sig ständigt vad diakonins främsta uppgift är i vår tid. Sveriges kristna
råds arbetsgrupp för ekumenisk diakoni har sedan tidigare främst arbetat med erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt, så som Diakonifokus (f.d. Diakonins
månad).5 Gruppen – som består av ansvariga för diakoni och omsorg inom SKR:s
medlemskyrkor – följer också aktivt kunskapsutvecklingen inom diakonin i kyrkorna.
Samfunden har vart och ett sina egna strategier för denna del av arbetet. I Svenska
kyrkans Vägledning för diakoni 6 diskuteras teologiska utgångspunkter för diakonin,
nämligen diakonin och omsorgsarbetet som
   • ett uttryck för att vara skapad till Guds avbild
Allt gott som utförs i världen har sitt ursprung hos Gud, vem det än utförs av.
Därför är det självklart att kyrkan och kristna bör samverka med alla goda
krafter.
   • ett uttryck för kristen tro
Jesus var den främste diakonen: som medmänniska, tjänare och samhällskritiker. Främst gestaltas Jesu medkänsla och kärlek för mänskligheten när
han lider och dör på korset. Den kristnes uppgift är att gå i Jesu fotspår och
formas till att bli mer lik Jesus i sin livshållning.
   • ett uttryck för kyrkans liv
Diakonin binder ihop gudstjänstliv och vardagsliv. Diakonin identifierar sig
alltid med och tar sin utgångspunkt hos den som lider. 7

Diakonifokus: Ensamhet - Sveriges kristna råd
Vägledning för diakoni, Argument förlag 2020. Författare: Magnus Bodin och Miriam Hollmer. Redaktör: Stig Linde.
7
Sammanfattning av s.84-85, Vägledning för diakoni, Argument förlag 2020. Författare: Magnus Bodin och Miriam Hollmer. Redaktör: Stig Linde.

5

6
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I en sondering av kyrkornas aktiviteter under våren 2020, kan konstateras att samtliga tre utgångspunkter aktiverats mer än vanligt och att den samlade kraften som
kyrkornas diakoni och omsorgsarbete genererat har varit enorm. Kyrkans övergripande samhällskritiska roll har tagit sig uttryck i den första och tredje utgångspunkten: tillsammans med övrigt civilsamhälle har enskilda kyrkor på lokal nivå och
samfund på nationell nivå, agerat i samtal och gärning i förhållande till det offentliga.
Men kanske är den andra utgångspunkten, med Jesus som förebild när han går vid
människans sida och som själv känner lidandets väsen, den utgångspunkt som legat
närmast till hands i det akuta mötet med människor som på olika sätt drabbats av
Covid-19.
Biskop emeritus Martin Lönnebo har skrivit så här:
”Den gudomliga närvaron håller genom erotik och politik, ekonomi och konst. Gränserna mellan religiöst och profant är människogjorda. Den kristna tron är att se Gud i
allt, förutom i vår mänskliga bortvändhet från honom. Det går inte att skilja på Gudsrelation, människorelation och naturrelation. Guds skapelseväv har inga sömmar,
allestädesnärvaron kan inte tunnas ut eller förtätas. Om någon frågar: Hur ska jag
finna Gud? Är det i vår tid kanske enklast att säga: Gå ut i köket, där bakar Gud vårt
dagliga bröd. Gå till långvården, där är Gud inlagd.” 8
Texten är publicerad för tretton år sedan och är lika aktuell idag. Det är i människans
vardag och liv som Gud finns, där vi befinner oss just nu. Ur ett diakonalt perspektiv innebär det att vi som kyrka ska vara närvarande där människor är och behöver
oss. Denna närvaro ser olika ut beroende på vilken hjälp och stöd i nöden som behövs och en av våra främsta uppgifter är att skapa hopp. När kyrkan ska gå in som
ett ställföreträdande hopp, har den också till uppgift att ge perspektiv med utgångspunkt i sin egen historia. Redan i bibelboken Predikaren eller i Jobs bok berättades
det om den flyktighet som finns i tiden, i det avgränsade som utmärker livet på jorden
och det materiella.
För kyrkan är mötet med ovisshet inget nytt i sak. Kyrkan har sedan Jesu tid eftersträvat att stå för frid och fred i tider av oro. Det har sett olika ut i olika krissituationer
i historien. Kyrkan har med sin källa i flertusenåriga skrifter, stark tradition och praktisk erfarenhet alltid en fast och redan utarbetad plattform i två delar:

8

Kyrkans Tidning 1997.
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  1.	Utgångspunkten i att det finns något/någon större än människan, som gör
att kyrkan står fast i tider av kris medan stora delar av samhället är i obalans av den plötsliga och ofrivilliga insikten om att människan är liten och
inte råder över allt som sker.
  2.	Kyrkans flertusenåriga vana att förmedla och utgöra ett ställföreträdande
hopp – ofta sker detta inom ramen för diakonin hos kyrkor och samfund.
Kyrkan har redan ett språk och en plattform för att hantera liv och död,
lidande och hopp. Kyrkans klangbotten i dessa frågor tar ingen miste på.
För kyrkan och dess diakoni och omsorgsarbete 2020 kan budskapet om att det
finns värden och en Gud som står fast ”när allting annat vacklar”9 få förnyad innebörd
och ge hopp och framtidstro för många människor.

9

det_enda_ jag_vet.pdf (ydrebo.se)
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Slutord
Kyrkorna har gjort en betydande social insats under 2020, dels genom sin diakonala
verksamhet hos respektive församling, dels på nationellt plan hos samfunden. Även
de organisationer som är knutna till kyrkliga huvudmän har ställt om i stället för att
ställa in.
Samtidigt ökar behoven kraftigt just nu. Kyrka och samhälle behöver mobilisera akut
och på lång sikt för de målgrupper som här identifierats. Kyrkan och dess sociala organisationer kommer sannolikt att möta fler nya målgrupper och framför allt kommer
man att möta ett ökat antal människor i psykisk ohälsa – dels på grund av arbetslöshet och eventuell hemlöshet, dels hos människor som drabbats av posttraumatiskt
stressyndrom, PTSD, i sviterna av covid-19.
Kyrkans samlade erfarenhet utgör ett fortsatt relevant underlag för insatser hos oss
själva, hos övrigt civilsamhälle och inte minst för politiken framöver.
”We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice,
we are to drive a spoke into the wheel itself.” 10

10

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
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Referenser
Statistik gällande jourhavande präst
Telefon
Januari-oktober 2020
Januari-oktober 2019

85 027
64 403

Chatt
Januari-oktober 2020
Januari-oktober 2019

17 921
9920

Digitalt brev
Statistiskt oförändrat under 2020 jämfört med 2019, ca 1 500 brev per år.

Coronainformation från Sveriges kristna råds medlemskyrkor
Adventistsamfundet: https://www.adventist.se/info/det-kristna-uppdragetfortsatter-trots-corona/6899/2
Evangeliska frikyrkan: https://efk.se/kontakt/efk-och-corona/tips-tillforsamlingar-i-coronatider.html
EFS: www.efs.nu/efs-riktlinjer-utifran-spridningen-av-covid-19/
Equmeniakyrkan: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-informationmed-anledning-av-coronaviruset/
Frälsningsarmén: https://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/container/
Hemloshet-och-boenden/nyheter/fralsningsarmen-hjalper-trots-pandemi/
Kväkarna – Vännernas samfund: https://www.kvakare.se/sa-paverkas-varaandakter-av-covid-19/
Livets ord: https://www.livetsord.se/nyheter/atgarder-pga-spridningen-av-covid-19/
Pingst – Fria församlingar i samverkan: https://www.pingst.se/corona/
https://www.pingst.se/omsorg
Stockholms katolska stift: https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset
Svenska Alliansmissionen: https://alliansmissionen.se/corona/
Svenska kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/corona
Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen: https://www.skr.org/svenska-ortodoxakyrkoprovinsen-information-gallande-covid-19-coronaviruset/
Sankt Ignatios: https://www.sanktignatios.org/sv/solidarity-with-the-vulnerablein-society-means-closed-churches-during-easter/
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Stödmaterial
Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk diakoni har sedan många år arbetat utifrån teman. Redan innan corona släpptes detta material kring temat ensamhet
– nu mer aktuellt än någonsin:
https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/
Pingst omsorg tagit fram en rad material/PDF:er som kan hittas på
www.pingst.se/omsorg
Materialet som tagits fram har varit tänkt att vara ett stöd för församlingarna i att
möta den stora utsatthet som uppstått eller förstärkts till följd av pandemin.
Några exempel:
Fem tips till församlingarna – handlar om tips för att bryta social isolering bland
äldre
Risken för våld i nära relationer ökar vid isolering – ger stöd och råd kring hur man
i en pandemi kan tänka och agera för att möta det ökade behovet av hjälp kring för
våldsutsatta kvinnor och barn (primärt).
Själavård i kristid – handlar om hur man kan tänka kring samtalsstöd och själavård
när man avråds från att mötas fysiskt. Hur kan vi fortsatt vara ett stöd till varandra?
På www.pingst.se/detfinnshopp finns en samlad kompetensplattform med material,
filmer, podcasts, råd och stöd på temat Psykisk ohälsa.

Debattartiklar och öppna brev från Sveriges kristna råd
relaterat till coronapandemin
”Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?”
(Dagens nyheter den 24 juni)
https://www.dn.se/debatt/hur-nara-dodshjalp-har-coronavarden-av-aldre-varit/
Var är stödpaketen för asylsökande?
(Expressen den 9 april):
https://www.expressen.se/debatt/var-ar-stodpaketen-for-de-asylsokande/
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SKR ber regeringen om extra stöd
(Brev till regeringen den 23 april):
https://www.skr.org/skr-ber-regeringen-om-extra-stod-till-trossamfunden/
Vilka åtgärdspaket vill regeringen presentera för Sveriges trossamfund?
(Dagen den 30 april):
https://www.dagen.se/debatt/tack-gode-gud-for-kyrkorna-1.1707554
Kyrkoledare kräver åtgärder av regeringen för de mest utsatta (Brev till regeringen den 4 maj):
https://www.skr.org/kyrkoledare-kraver-atgarder-av-regeringen-for-de-mest-utsatta/

Blogginlägg från Sveriges kristna råd
14 september: ”Hur det kommer sig att trossamfunden återigen får den mindre delen av kakan?” - Sveriges kristna råd
7 maj: ”Vi ska väl inte vara bidragsberoende?”
8 april: Allvaret vilar tungt över veckan och långfredagens drama får oss att stanna
till
1 april: ”En del kallar oss naiva, men det är tilliten som har byggt upp det samhälle vi
lever i”
24 mars: ”Vi behöver hitta nya vägar att bryta isolering och lära oss tänka gemenskap på nya sätt”
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