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Dette vil vi!

En liten familie på flukt til et fremmed land. Far, mor og en liten gutt i armene. 
Kanskje med båt over det farlige havet. Bort fra forfølgelse i hjemlandet. 
Dette var en av Jesu første erfaringer i livet da Josef tok familien med til Egypt på flukt 
bort fra Herodes. 

Bibelen har mange fortellinger om migranter og eksil, mennesker som reiser fra sine 
forfedres land, på flukt eller for å få et bedre liv, arbeidsmigranter, mennesker som reiser for 
å forenes med familien sin. Jesus var en av dem. Disse erfaringene og fortellingene preger vår 
kristne tro også i dag. 

Bibelen taler klart om at menneskers verdi og deltagelse i fellesskapet ikke avhenger av 
nasjonalitet, kulturell bakgrunn eller legal status. Og Jesus gir oss gjennom sitt liv et 
eksempel på engasjement for fattige, utstøtte, diskriminerte og maktesløse. 
Dette forplikter oss som kirker til å engasjere oss for flyktninger og innvandrere i vårt 
samfunn.

Bibelen har flere tekster som handler om å ta imot fremmede som kommer til oss, om at vi 
skal behandle fremmede som våre landsmenn: “Når en innflytter bor i landet hos dere, 
skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann” 
(3.Mos, 19.33-34). Og om at vi skal være gjestfrie og at det følger velsignelser med å ta imot 
fremmede: “Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, 
uten å vite det” (Hebr. 13.2).  Emmausvandrerene inviterte den fremmede vandreren inn 
på mat, og hadde Jesus selv som gjest (Luk 24. 28-35). Og Abraham og Sara fikk gi mat og 
hvile til tre menn i Mamre Lund, Den treenige Gud selv, som også gav dem nyheten om at 
de skulle bli foreldre (1. Mos 18 2-15). Kanskje er det å invitere fremmede hjem på et måltid 
en av de enkleste måter å få oppleve Guds nærvær på?
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Som kirker, kirkelige organisasjoner og institusjoner berikes vi av mennesker som kommer 
fra ulike kulturer og blir en del av våre fellesskap. Vi møter også mennesker som er ensomme 
i Norge, som har forlatt familie, venner, nettverk, språk og arbeid. Vi møter mennesker som 
ikke føler seg inkludert og som ikke har blitt invitert til eller funnet steder der de kan bidra 
med sine ressurser i det norske samfunnet. Og vi møter mennesker som er fortvilet og redde 
fordi de mener deres asylsak ikke er blitt hørt og behandlet på riktig måte, og derfor frykter 
for sitt liv og sin framtid, for sine barn og sin familie. 
Flerkulturelt kirkelig nettverk er et nettverk med kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner 
og institusjoner som vil arbeide for og sammen med flyktninger og innvandrere i Norge for 
å skape inkluderende fellesskap – både innenfor sine egne sammenhenger og i samfunnet 
for øvrig. Noen av deltakerne arbeider med sosiale tiltak hvor de møter mange flyktninger 
og innvandrere, noen har mange innvandrere i sine kirker og har et stort engasjement for å 
inkludere dem i sine fellesskap, noen har deltatt i og initiert interreligiøs dialog med andre 
trossamfunn i Norge hvor mange innvandrere er medlemmer. For andre er engasjementet 
og arbeidet størst ute i verden, gjennom prosjekter og arbeid internasjonalt – et arbeid for 
en rettferdig verden hvor mennesker ikke skal leve i krig, frykte forfølgelse eller leve i nød. 
Med i nettverket har vi også migrantkirker hvor hoveddelen av medlemmene har kom-
met til Norge som flyktninger eller innvandrere. Disse menighetene skaper et hjem og en 
tilhørighet mange innvandrere er svært takknemlige for i sin nye tilværelse i et nytt land. 
Migrantmenighetene har de senere årene blitt viktige i det økumeniske fellesskapet av kirker 
i Norge, og synliggjør at vi er et fellesskap på tvers av kultur, nasjonalitet, språk og bakgrunn. 

Flerkulturelt kirkelig nettverk er en del av Norges Kristne Råd, et felleskirkelig råd, der de 
fleste kirkesamfunn i Norge er medlemmer. Norges Kristne Råd ved sitt styre stiller seg i 
hovedsak bak dette dokumentet. Dokumentets innhold er utarbeidet av nettverket som står 
som ansvarlig utgiver. 

Både vår kristne tro, de mennesker vi møter og de praktiske erfaringer vi gjør i vårt arbeid er 
utgangspunktet for at vi ønsker å si det vi gjør i dette dokumentet. Vi retter også en takk til 
Sveriges Kristna Råd som inspirerte oss med et lignende dokument. Det har vi fått 
omarbeide og gjøre til vårt ved å tilpasse det en norsk kontekst, våre meninger 
og prioriteringer.   

Med dette dokumentet vil Flerkulturelt kirkelig nettverk utfordre kirker, politikere og 
samfunnet i Norge til å være med på å ta ansvar for et rettferdig og inkluderende samfunn.  
Dokumentet vil bli brukt som en politisk plattform av Flerkulturelt kirkelig nettverk i det 
videre arbeidet. 

Vi oppfordrer alle nettverkets deltakere, lokale menigheter og organisasjoner til å bruke og 
spre dokumentet. 

Dette vil vi! Oslo, desember 2010

Mette Marie Bommen  Lemma Desta
Leder styringsgruppe Prosjektleder

Deltakere i flerkulturelt kirkelig nettverk, 2010

 Det Norske Baptistsamfunn 
 Den Norske Kirke
 Frelsesarmeen
 Frikirkelig studieforbund
 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid
 Kirkens Bymisjon
 Kirkens Nødhjelp
 Norges Kristelige Studentforbund
 Metodistkirken i Norge
 Oljeberget Menighet
 Oromo Evangelical Church in Oslo
 Oslo Katolske Bispedømme
 Scandinavian Chinese Church of Oslo
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1.	Et inkluderende samfunn er alles ansvar.

 “Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort  
 til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av 
 menneskene”
 Matt 5.13

 “Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.” 
 Matt 7.12 

 “For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; 
 jeg var fremmed, og dere tok imot meg.”
 Matt 25:35

 “Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til  
 å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen  
 av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 30

Derfor vil vi at: 

 .   Innvandrere ønskes velkommen i det norske samfunnet og møtes med  
  solidar itet og nestekjærlighet.

 .  Alle tar ansvar for å motarbeide rasisme og annen diskriminering.

 .   Alle tar ansvar for å gi mennesker med utenlandsk bakgrunn muligheter  
  til å delta i fellesskapet, ikke minst på arbeidsmarkedet og boligmarkedet.

 . Alle kommuner skal være villige til å bosette flere flyktninger og at det fra  
  statlig hold tilrettelegges for en god integreringspolitikk.

Derfor er vi motstandere av at:

 .   Fordomsfulle påstander om mennesker spres på basis av deres bakgrunn, 
  hud farge eller religion.
 .  Restriktiv asyl- og innvandringspolitikk begrunnes med en opinion som  
  sies å være imot innvandring. 

Derfor oppfordrer vi hverandre til: 

 .   Å bidra til å skape økt kontakt, respekt og samarbeid mellom mennesker  
  med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. 

 .   Å aktivt inkludere innvandrere i våre menigheter, og arbeide for gode 
  flerkulturelle fellesskap i lokalsamfunnet.

 . Å være lokale beslutningspåvirkere og jobbe for at kommunen bosetter  
  flere flyktninger ut fra et helhetlig integreringsperspektiv. 

 .  Å være nasjonale beslutningspåvirkere og støtte politikere i arbeidet for  
  en mer human innvandrings- og integreringspolitikk. 
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2.	Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har rett til et  
 liv i verdighet. 

 “Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne 
 skapte han dem.”
 1. Mos 1.27

 “Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.”
 Joh. 10.10

 “Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 1

 “Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 3

 “Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 14.1

 “Ingen konvensjonspart skal utvise, sende tilbake eller utlevere en person til en annen 
 stat når det er skjellig grunn til å tro at vedkommende vil være i fare for å bli utsatt 
 for tortur.”
 FNs torturkonvensjon art 3.1 

Derfor vil vi at:

 .  Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser, og tar sin del av det 
  globale ansvaret med å gi beskyttelse til mennesker på flukt. 

 .   Norge, som et av verdens rikeste land, tar imot flere 
  overføringsflyktninger enn i dag. 

 .  Norge i økende grad skal følge anbefalingen fra FNs høykommissær for 
  flyktninger, og at praksis i strid med FNs anbefalinger alltid skal prøves  
  av stornemd i Utlendingsnemda. 

 .   Flyktninger ikke skal sendes tilbake til land der de risikerer å utsettes for 
  forfølgelse, tortur eller annen umenneskelig eller fornedrende behandling 
  eller straff.

 .   Asylsøkere ikke skal utvises til første asylland dersom de der ikke gis rett  
  til å få prøvet sin asylsøknad. 

 .   Asylsøkere med livstruende sykdommer får nødvendig helsehjelp 
  i Norge. 
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3.	Grunnleggende rettigheter må gjelde for alle mennesker

 “Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. 
 Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv. 
 For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.”
 3. Mos 19.33-34

 “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. 
 Dere er alle én i Kristus Jesus.”
 Gal 3.28

 “Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell  
 av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen 
 oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 2

Derfor vil vi at:

 .  Norge og andre europeiske land ratifiserer FNs “konvensjon for 
  migrantarbeidere og deres familier”.

 .  Mennesker som oppholder seg i Norge uten legal oppholdstillatelse 
  (papirløse) gis rett til nødvendig helsehjelp.

 .   Regjeringen må utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en 
  grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, 
  uansett alder. (tatt fra kravet til kampanje for papirløse
   “Ingen mennesker er ulovlig” høst 2010)

 .   Det må utredes hvordan man kan gi mulighet for å innvilge flere 
  innreise – og arbeidstillatelser  til Norge for å arbeide, spesielt gjelder
  dette ufaglærte fra fattige land.

 .   Norge aktivt motarbeider tapping av høyt utdannede ressurspersoner 
  fra fattige land (“brain drain”), og arbeider for å etablere internasjonale 
  kompensasjonsordninger der overføring av slik arbeidskraft skjer.

 .   Det utøves fleksibilitet og ikke stiles urimelige krav om utdanning og  
  økonomi for religiøse ledere som søker om arbeidstillatelse i Norge for å 
  betjene menigheter og trossamfunn.

Derfor er vi motstandere av at:

 .  Mennesker som søker asyl i Norge på grunn av politisk overbevisning  
  eller tro og som risikerer forfølgelse i hjemlandet for dette utvises til  
  hjemlandet med oppfordring om å “tilpasse seg landets 
  sosiokulturelle normer”.

 .  Mennesker som søker asyl i Norge på grunn av seksuell legning, 
  homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle, og som risikerer forfølgelse 
  i hjemlandet for dette, utvises til hjemlandet med oppfordring om å  
  “tilpasse seg landets sosiokulturelle normer”.

 . Mennesker som oppholder seg i Norge uten legal oppholdstillatelse  
  (papirløse) utnyttes i arbeids-, bolig-, eller prostitusjonsmarkedet.

Derfor oppfordrer vi hverandre til:

 .   Å ønske alle mennesker velkommen til våre fellesskap uansett hvilken  
  bakgrunn de kommer fra.
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4.	Barns situasjon og behov må gis særlig 
 oppmerksomhet

 “Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, 
 og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.”
 Mark. 10. 14

 “Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
 velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,  
 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”
 FNs barnekonvensjon art. 3

Derfor vil vi at: 

 .   Barns egen asylsak skal tas på alvor.

 .  Barn som har oppholdt seg lovlig i Norge i over 3 år bevilges 
  oppholdstillatelse.

 .   Alle barn uten oppholdstillatelse skal sikres skolegang og retten 
  til helsehjelp.

 .   Barn ikke brukes som tolker for sine foreldre i vanskelige samtaler.

 .   Alle barn som kommer alene til Norge skal få den omsorg, 
  støtte og beskyttelse de trenger.

 . At vergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere styrkes 
  og forbedres.

 .   At mindreårige asylsøkeres liv ikke settes på vent ved kun å gi dem 
  begrenset oppholdstillatelse fram til de når myndighetsalder. 

 .  Regjeringen utarbeider bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har 
  forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i 
  Norge i lang tid (eksempelvis fire år regnet fra ankomst) skal gis 
  oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie. 
  (tatt fra kravet til kampanje for papirløse 
  “Ingen mennesker er ulovlig” høst 2010) 

Derfor oppfordrer vi hverandre til:

 .  Å sette barna i sentrum, og særlig de barn som har opplevd flukt.

 .  Å være med på å rekruttere verger for enslige mindreårige asylsøkere.
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5. Familier har rett til å leve sammen

 “Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, 
 ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! 
 For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, 
 tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt.”.
 Matt 2. 13 -14.  - Jesus flykter som barn sammen med familien sin til Egypt. 

 “Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på 
 samfunnets og statens beskyttelse.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 16.3

Derfor vil vi at:

 .   Det gis en rask og rettferdig behandling av søknader om 
  familiegjenforening. 

 .  Slektninger til personer som bor i Norge skal få bedre muligheter til å 
  få visum for å komme på besøk. 

 .  Alle som har fått oppholdstillatelse i Norge skal ha rett til å være 
  sammen med familien sin uten krav om 4 års arbeid eller utdannelse. 

Vi oppfordrer hverandre til:

 .  Å være en støtte for familier som splittes.

6. Vårt mål er fred, rettferdighet og et bærekraftig 
 samfunn – “ en ny himmel og en ny jord, 
 hvor rettferdighet bor.” (2. Peter 3.13)

 “Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.”
 Matt 5. 9

 “Herrens Ånd er over meg, 
 for han har salvet meg
 til å forkynne godt budskap for fattige.
 Han har sendt meg for å rope ut
 at fanger skal få frihet 
 og blinde få synet igjen,
 for å sette undertrykte fri
 og rope ut et nådens år fra Herren.”
 Luk 4. 18-19

 “Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de 
 rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.”
 FNs menneskerettighetserklæring art. 28

Derfor vil vi at: 

 .   Integrering sees som en gjensidig prosess og ikke som assimilering.

 .  Migrasjonspolitikk sees på som en del av arbeidet for global utvikling, 
  menneskerettigheter og fred. 

Derfor oppfordrer vi hverandre til: 

 .  Å støtte hverandre med utholdenhet og glede i arbeidet for en bedre  
  verden for alle mennesker. 
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Flerkulturelt kirkelig nettverk

Flerkulturelt kirkelig nettverk er et nettverk av kirker og kirkelige organisasjoner og 
migrantmenigheter som ønsker å jobbe for å skape integrering og flerkulturelle 

fellesskap i kirke og samfunn. Nettverket jobber i særlig grad med å:

 .   styrke engasjementet for integrering i menigheter og 
  kirkelige organisasjoner

 .  styrke kontakten mellom migrantmenigheter og tradisjonelle   
  menigheter i Norge

 .   bistå menigheter og kirkelige organisasjoner med informasjon om 
  migrasjons- og integreringsspørsmål

 .  synliggjøre og styrke det kirkelige engasjementet for en mer 
  human innvandringspolitikk
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