Flyktningsituasjonen
Kjære menigheter
Verden opplever nå en av de største humanitære katastrofer etter andre verdenskrig. I denne
situasjonen må vi som kirke og samfunn gjøre det vi kan for å verne om liv og gi
medmennesker beskyttelse. Millioner av mennesker er på flukt. En del av dem har nå kommet
hit til Norge, og det er ventet at det vil komme flere i tiden fremover. Den økende
flyktningstrømmen opptar mange, og berører også menighetene.
Kirkerådet ønsker å takke alle som engasjerer seg på ulikt vis. Engasjementet er av uvurderlig
verdi.
Vi har allerede sett mange eksempler på gjestfrihet og nestekjærlighet, og det er vårt ansvar å
ta medmennesker på flukt inn i våre fellesskap. Vi kan alle vise omsorg for dem som nå blir
en del av vårt lokalmiljø. Det er samtidig viktig å forberede seg på at dette er en situasjon som
vil vedvare, og vi som kirke og menigheter vil møte ulike muligheter og utfordringer i tiden
fremover.
Følgende informasjon er derfor noe av det vi ønsker at alle kjenner til:
Sentralkirkelig arbeidsgruppe
Kirkerådet har opprettet en arbeidsgruppe som består av rådgiverne Guro Hellgren
(Kirkerådet, diakoni og samfunn), Wenche Fladen Nervold (Oslo bispedømme, diakoni og
samfunn), Silke Pahlke (Kirkerådet, barn, unge og trosopplæring) Susanne Lende
(Mellomkirkelig råd, kommunikasjon) og Helge Kollerøs Nylenna (Bispemøtet). Gruppen
står i tett kontakt med Siv Bonde (Kirkens Nødhjelp, nettverksleder).
Arbeidet består i å kartlegge og holde seg oppdatert på situasjonen. Dette for å vite hvor man
eventuelt skal sette inn tiltak og mobilisere nasjonalt og lokalt.
Bispedømmenes arbeid
Flere bispedømmer har nedsatt arbeidsgrupper og har kontakt med regionale myndigheter og
organisasjonsledere. De tilbyr veiledning til menigheter, og kan holde fagdager og seminarer.
Ta kontakt med diakonirådgiver i bispedømmet for detaljert informasjon og rådgivning.
Påvirkningsarbeid
Kirkerådet er opptatt av å tydeliggjøre og legge press på myndighetene slik at de tar det
ansvar de faktisk har for dem som kommer til Norge. På sentralt nivå samarbeider og
koordinerer vi innsatsen med ti andre organisasjoner gjennom initiativet «Nasjonal dugnad for
syriske flyktninger». Andre organisasjoner som er med er eksempelvis Flyktninghjelpen,
Røde Kors, NOAS, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Som et ledd i dette arbeidet tok
koalisjonen våren 2015 initiativ til kravet om at norske myndigheter måtte ta i mot 10 000
syriske flyktninger og øke den humanitære bistanden til Syria og nærområdene. 9. september
lanserte organisasjonene tre nye politiske krav, som ble publisert via en pressekonferanse og
fulgt opp med et innlegg i Dagbladet 5. oktober.
http://www.dagbladet.no/2015/10/05/kultur/debatt/kronikk/meninger/flyktningkrisen/4133176
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Hva kan vi som menighet gjøre?
Ta kontakt med bispedømmekontor og kommunen for å avklare hva menigheten kan bidra
med lokalt. Det er viktig å forankre arbeidet i det offentlige eller andre profesjonelle aktører.
Boligbehov
Den virkelige boligutfordringen vil komme etter hvert som mottakskapasiteten i både transitt
– og ordinære mottak er fylt. Dersom asylsøkere med oppholdstillatelse kan flytte ut av
mottak og inn i enn annen bolig, vil det frigjøre plass slik at de flyktningene som kommer nå
kan innlosjeres mens søknaden behandles. Fra UDIs side er det et uttalt behov for bolig til
asylsøkere som allerede har fått opphold, men som fortsatt bor på asylmottak. Menighetene
oppfordres til å ta kontakt med kommunene for å avklare det lokale behovet. Hvis det er
lokalt behov for boliger, kan menighetene oppfordre folk til å stille boligmuligheter til
disposisjon.
Transittmottak innenfor soknegrensene
Enkelte menigheter har eller vil kunne få et transittmottak innenfor sine soknegrenser. Her
kan det oppstå ulike behov som menigheter kan være med og dekke. En god og koordinert
dialog med kommune og mottak er viktig.
Hva kan menigheten oppfordre enkeltmedlemmer til å gjøre?
Aktiviteter og tiltak varierer mellom bispedømmene og menighetene ut i fra blant annet lokale
behov. Men generelt oppfordres til at menigheten legger til rette for at medlemmer kan holde
seg oppdatert på hva den lokale menigheten gjør, hva lokale humanitære
samarbeidsorganisasjoner gjør, samt bidra med pengegaver til Kirkens Nødhjelp eller andre
bistandsorganisasjoner.
Flere ressurser til hvordan man kan bidra:
kirkeaktuelt.no: http://kirkeaktuelt.no/alt-om-flyktningsituasjonen/
Kirkebakken: https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/rad-og-enheter/finnenheter/kirkeradet-nasjonalt/aktuelt/ressursmateriell-flyktningesituasjonen/
Størst behov for hjelp utenfor Norge
Kirkens Nødhjelp er Den norske kirkes redskap ut i verden når det er akutt behov for
nødhjelp. Derfor sender Kirkens Nødhjelp hjelp i form av mat, vann, tepper og hygieneutstyr
til spesielt kvinner og barn. Men behovene er enorme. Derfor oppfordrer vi menighetene til å
gi penger til Kirkens Nødhjelp eller til andre humanitære hjelpeorganisasjoner som jobber i
Syrias nærområder og Europa hvor flyktningleirer er opprettet.
Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund
Gjennom en av verdens største bistandsorganisasjoner, Det lutherske verdensforbunds World
Service, bidrar Den norske kirke blant annet til at nær 100.000 syrere på flukt får et
midlertidig trygt bosted i flyktningleiren Za’atari i Jordan. Også gjennom Kirkenes
verdensråd bistår vi der det trengs som mest, i nærområdene.
Gudstjeneste og forbønn
Det kan være ulike måter å inkludere tematikken på i gudstjenestesammenheng og
menighetslivet.
De fleste menigheter finner det naturlig å berøre tematikken under gudstjenestens forbønn,
eller under prekenen. Årets tema for Freds – og menneskerettighetssøndagen er viet
flyktningsituasjonen, og det vil lages ressurser og materiell som publiseres på kirken.no,
kirkeaktuelt.no og Kirkebakken.
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Ressurser til barn- og ungdomsarbeid
http://www.ressursbanken.no/ressurser/flyktningkrisen-i-trosopplaeringen/
Kirkerådet ønsker menighetene alt godt i det viktige arbeidet for flyktningene og ber med
Britt G. Hallqvist:
Kjære Herre, forbarm deg over alle flyktningar og heimlause. Gjer oss takksame for det
landet du har gjeve oss. Gjer oss reiuge til å gje plass for dei som søkjer seg hit. Fri oss frå
fordomar og nasjonalt hovmod. Når du vil gjera oss rikare i møtet med utlendingar, hjelp oss
då til å ta imot dei med eit ope sinn.
Bønn 184 i Bønneboken, av Britt G. Hallqvist.

Oslo, 8. oktober 2015

Med vennlig hilsen

Jens-Petter Johnsen
Direktør

Paul Erik Wirgenes
avdelingsdirektør

For spørsmål, ta kontakt med
Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør Kirkerådet:
23 08 12 85 / 48 99 12 85,
pw857@kirken.no
Guro Hellgren, seniorrådgiver diakoni Kirkerådet:
23 08 12 61,
gh753@kirken.no
Eller bispedømmekontoret.
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