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Rapport fra Nordisk-baltisk økumenisk konsultasjon 13.-14. 
september 2016 i Stockholm 
v/Per Ivar Våje 

 
Vi var ca. 20 personer i alt, 12 av dem fra Sverige, der noen var med på deler av seminaret som fant sted 

i det økumeniske senteret til Sveriges kristne råd i Stockholm. Vi var to fra Norge, Lemma Desta (NKR) 

og undertegnede. Dessuten to fra Finland og Danmark, en fra Estland og Doris Peschke fra Churches 

Commission for Migrants in Europe (CCME) http://www.ccme.be/ 

 

Det viktigste med møtet tenker jeg var nettverksfunksjonen, det å møte hverandre og utveksle erfaringer 

og ideer fra de nordiske og baltiske land. Felles måltider og personlige historier var en viktig del av 

dette. Mange av deltakerne har jobbet med flyktninger innenfor sine respektive kirkesamfunn i mange år 

og hadde et vell av erfaringer, som er meget nyttig for oss i Norge å lytte til. Jeg vil særlig trekke fram 

Birthe Munck-Fairwood fra Tvær-kulturelt center i København http://www.tvaerkulturelt-

center.dk/index.php og Michael Williams i Flyktninggruppernas Riksråd (FARR) 

http://www.farr.se/sv/. Jeg vil også nevne Gunilla Moshi gunilla.moshi@svenskakyrkan.se som jobber 

som diakon i områder av Stockholm der det er over 90 % innvandrere. Hun inviterte til besøk i 

menigheten hennes for grupper/menigheter fra Norge. Disse hadde mye ressurser og materiell med seg, 

og mye er også tilgjengelig på nettsidene. Det er også mye å hente på sidene til Svenska kyrkan 

https://www.svenskakyrkan.se/migration  

 

Leder for Sveriges kristne råd, Karin Wiborn, åpnet møtet og ønsket velkommen. 

Doris Peschke startet med en oppdatering på situasjonen i Europa. Det er færre flyktninger som har 

kommet til Europa enn det man fryktet. Antall som kom i 2015 ble registrert, men det er ikke eksakte 

tall for hvor mange som ble værende. I Tyskland er antall som ble der 650.000-700.000. Det samme 

bildet gjelder for Ungarn og andre land. Totalt er det rundt 65 millioner flyktninger i verden i dag, men 

20 millioner er mellom land, 2/3 er internt fordrevne. Det siste nye er at det nå er særlig unge menn fra 

Afghanistan som flykter for å unngå i bli innrullert i krigen. De flykter også ut fra Iran nå. Nå er 

omkring 60.000 flyktninger fanget i overfylte leire i Hellas. De skulle blitt flyttet, men bare 3.000 er 

flyttet til nå.  

 

Viktigste tiltak mot flyktningsituasjonen i Europa: 

• Stop trafficking/smuggling of humans over the Mediterranean. 

• Adjust the legal framework 

• Address fear among people and policy makers 

 

Vi fikk rapport fra de ulike landene. Særlig interessant var rapporten fra Danmark. Presentasjonen skal 

bli ettersendt. Mye statistikk og mange gode eksempler på kirker og menigheters involvering i 

integrasjon av flyktninger. Finland rapporterte om panikk-tiltak blant politikere for å stoppe 

immigrasjonen i 2015. Lemma Desta rapporterte fra Norge, og fra Sverige fikk vi høre at mange 

asylsøkere nå trekker tilbake sin søknad pga. strengere regler om familiegjenforening.  

 

Dag 2 startet med et hovedfokus på helse og sosial helse blant flyktninger. (Maissa Al Adhami, svensk 

forsker, opprinnelig fra Syria). Det ble understreket at helse er mye mer enn fravær av sykdom. Helse 

handler også om trivsel, tilpasning, tilhørighet og integrering. Det er mange eksterne faktorer som 

påvirker helsesituasjonen for flyktninger. Mange av dem kan vi som enkeltmennesker og menigheter 

gjøre noe med. Ingen helse uten integrering, og ingen integrering uten helse. 

 

Neste tema var migranter og psyko-sosial støtte. (Carolina Grelsson, Swedish Church Aid).  

Svenska Kyrkan har i samarbeid med Røde Kors og Redd Barna utarbeidet informasjonsmateriell og 

kursmateriell.  
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For flyktninger er det tre ulike nivå av stress/påkjenninger: før flukten (krig, nød, konflikt), under 

flukten (usikkerhet, risiko, slit) og etter (mottaksapparat, ventetid, usikkerhet, savn) mm. Tre stikkord 

som er viktig for vår tilnærming til flyktninger:  

• Awareness 

• Approach 

• Activities 

Fire nivå av tilbud som flyktninger trenger. Kirker og menigheter kan bidra sterkt på de to midterste 

nivåene: 

       Ansvar / kan bidra: 

1. Grunnleggende tilbud og trygghet  Det offentlige  

2. Samfunnsstøtte og familiestøtte   Sivilsamfunn/kirker/menigheter/personer 

3. Målrettet ikke-spesialisert støtte  Som over 

4. Spesialiserte tilbud (behandling)  Det offentlige 

Programmet ble avsluttet med en felles samtale om de viktigste utfordringene vi står overfor som kirker 

i Norden/Baltikum. Det ble fremhevet å verne om barns/familiers rettigheter og utveksle erfaringer og 

fastholde kristen nestekjærlighet. Dessuten må vi gå foran i å dempe frykt og fremme 

kjennskap/vennskap på tvers av kultur/religion og etnisitet. 

 

Neste møte i gruppa ble bestemt til 4.-5. sept. 2017 i Tallinn, Estland. 

 

Per Ivar Våje 

Seksjon for Diakoni og Samfunn, Kirkerådet. 

 

 


