
 
 

 
 

Resolusjon om flyktninger 

fra Ungdommens kirkemøte 2015 
 

Jesus sier: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» (Matt 5,9)  

Ungdommens kirkemøte (UKM) 2015 vil uttrykke bekymring for den alvorlige flyktningkatastrofen 
som følge av krig og konflikt i Syria og områdene rundt. Vi er spesielt bekymret for de flyktninger som 
ikke har tak over hodet når vi nå går inn i en kaldere årstid. Det er viktig at vi som kirke og som 
medmennesker viser omsorg og nestekjærlighet ovenfor mennesker i nød. Vi er alle skapt i Guds 
bilde til fellesskap med hverandre. Vi har alle et felles ansvar for å hjelpe.  

UKM 2015 stiller seg bak Bispemøtets uttalelse fra 14/9-2015, «Nestekjærlighet og gjestfrihet» som 
sier at vi som samfunn, kirke og enkeltmennesker må være med å ta ansvar for og å hjelpe 
mennesker på flukt i en desperat situasjon1.  

Den flyktningkrisen vi nå er vitne til er en regional krise i Midtøsten med globale konsekvenser. 
Europa må ta sin del av ansvaret og Norge kan ikke stå på sidelinjen og være passive observatører. Vi 
har en etisk og juridisk forpliktelse til å hjelpe mennesker i nød. 

Norge er forpliktet av internasjonale avtaler, herunder folkeretten og internasjonal humanitær rett. I 
følge FN har enhver stat ansvar for å beskytte egen sivilbefolkning mot etnisk rensing, folkemord og 
grove forbrytelser mot menneskeheten, samt å gi vern og beskyttelse til mennesker i nød og på flukt. 
Det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å hjelpe de statene som selv ikke makter å 
ivareta dette ansvaret. Dette innebærer både å forebygge slike forbrytelser, reagere dersom de 
likevel forekommer og bidra til gjenoppbygging av samfunnene i etterkant. 

Konferansen av europeiske kirker (KEK) kom med en pressemelding 2/10-2015 med tittel «Unified 
political response needed to curent migrant crisis»2. UKM 2015 støtter KEK i deres uttalelse og ser 
det som særdeles viktig at alle de europeiske landene tar sin del av ansvaret i den globale 
utfordringen vi nå står midt oppe i. UKM 2015 vil særlig peke på situasjonen til de mest sårbare 
flyktningene; barnefamilier og enslige mindreårige. Det er spesielt viktig å ha fokus på arbeidet med å 
inkludere disse i det europeiske fellesskapet og i det norske samfunnet. 

UKM 2015 er spesielt opptatt av at det er viktig å støtte opp om de syriske ungdommene. Det er 
ungdommene som en gang i framtiden skal bygge opp igjen det syriske samfunnet. Det er et felles 
ansvar for hele det internasjonale samfunnet å bidra i dette arbeidet. 

UKM 2015 anerkjenner og støtter det gode arbeidet som utføres av frivillige organisasjoner, både i 
Syria og nabolandene, og i Norge. I møtet med andre menneskers nød kan vi ikke være uberørte og 
likegyldige. Vi må møte alle mennesker med respekt, omsorg og nestekjærlighet. Vi må stå opp for 
våre medmennesker, ta godt imot flyktningene og inkludere dem i våre fellesskap.  

Vi har ikke råd til å feile i å vise nestekjærlighet!  

                                                           
1
 https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/nestekjarlighet-og-gjestfrihet/ 

2
http://www.ceceurope.org/news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=554&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cH

ash=f443887b241d73577bb63cf63698b462 

 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/nestekjarlighet-og-gjestfrihet/
http://www.ceceurope.org/news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=554&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=f443887b241d73577bb63cf63698b462
http://www.ceceurope.org/news/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=554&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=f443887b241d73577bb63cf63698b462

