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Om flyktningkrisen 
 

«Nå blir hele Europa testet på styrken i våre verdier om alle menneskers verdighet og 

rettigheter. Det er en prøve på våre humanistiske verdier» sier Bispemøte i en uttalelse 

om flyktningkrisen 14. september 2015.  

 

Akkurat nå opplever vi den største flyktningstrømmen siden 2. Verdenskrig. Vi har alle 

observert og blitt berørt av den dramatiske utviklingen for desperate mennesker som 

kommer til Europa etter store lidelser og farer. De flykter blant annet fra en borgerkrig i 

Syria som har krevd 230 000 mennesker livet, og millioner er drevet på flukt. Mange av 

disse er barn.  Bildene fra mennesker som tar den livsfarlige reisen over Middelhavet 

gjør sterke inntrykk. De flykter i håp for fremtiden og en mulighet til å restarte sine liv.  

Gjennom historier og vitnesbyrd kommer vi veldig nær den menneskelige lidelse, og det 

er et klart opprop til og fra oss; dette er våre søsken, og de trenger hjelp! 

 

Flyktningkrisen fordrer at vi åpner opp for «den fremmede». At vi viser gjestfrihet og 

full respekt for deres Gud-gitte menneskeverd. Hamar biskop oppfordrer prester, de 

valgte råd og kirkelig ansatte om å støtte Kirkens Nødhjelp og de andre organisasjonene 

som arbeider hardt med å lindre nød. Vi må være tilstede for flyktningene gjennom 

giverglede, forbønn og medfølelse. Som kirke er vi kalt til å peke på Ham som er 

verdens lys – og i slike humanitære kriser kreves evangliet med all sin styrke, og at det 

er noen som viser vei i de vonde tider. Derfor må vi hele tiden løfte frem 

menneskeverdet, og  kjempe mot holdningene som gir inntrykk av at dette kun dreier 

seg om en utgiftspost i kommune økonomien!  

 

Hamar biskop oppfordrer til å gi offer til Kirkens Nødhjelp, og til å inkludere 

flyktningene i forbønn og menighet. Det oppfordres også til å stille de store 

spørsmålene i menigheten; Hvordan kan kirken i lokalsamfunnet være med å hjelpe de 

som kommer til oss? Hvordan kan vi som kirke vise gjestfrihet og omsorg? For det 

handler om å vise evangeliet i praksis!  
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Mange initiativ er allerede i gang, og det gjøres veldig mye godt arbeid i lokalmiljøet. 

Alle kan bidra med noe, og som landsdekkende kirke har vi mulighet til å starte en 

virkelig grasrotbevegelse av medmenneskelighet. Jeg ønsker Guds velsignelse over det 

viktige arbeidet dere gjør for mennesker i nød.  

 

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; 

jeg var tørst, og dere ga meg drikke; 

jeg var fremmed, og dere tok imot meg» 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Solveig Fiske  

biskop Kenneth Hansen  

 teologisk rådgiver  
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