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K

ristillistä uskoa leimaa kokemus pakolaisuudesta, pakolaisen osasta. Jeesus koki itse pakolaisen kohtalon lapsena ja
hän varttui miehitetyssä maassa, vieraan kielen ja kulttuurin keskellä. Jeesus näyttää sanoillaan ja teoillaan rakkauden
esimerkin; rakastaa lähimmäistä, huomata erityisesti köyhät,
ne, joilla ei ole valtaa sekä syrjityt. Uudessa testamentissa muotoillaan radikaali tasavertaisuusajatus ”Yhdentekevää, oletko
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies tai nainen,
sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28)
Muukalaisen toivottaminen tervetulleeksi yhteisöön on yhteinen
tapahtuma, joka kristillisessä uskossa merkitsee myös siunauksen lupausta: ”Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä
jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä”
(Heb. 13:2).
Jo kauan ovat kirkot Ruotsissa – kuten kaikkialla maailmassa – eri tavoin kantaneet vastuunsa pakolais- ja siirtolaiskysymyksissä. Tämä on tapahtunut ennen muuta kirkkoihin apua
hakemaan tulleiden ihmisten auttamisena – kyseessä voi olla
keskustelun tarve, juridinen neuvonta, taloudellinen tuki tai
suojapaikan löytäminen vainotulle – sekä etsivänä toimintana
esimerkiksi Siirtolaisviraston toimipisteissä. Maahanmuuttajakysymykset eivät mitä suurimmassa määrin tunne valtioiden rajoja.
Kristilliset kirkot Ruotsissa osallistuvat kansainväliseen avustustoimintaan jotta ihmisten ei tarvitsisi paeta kodeistaan ja kirkot
tekevät humanitääristä työtä pakolaisleireillä ja vaikeissa olosuhteissa olevien siirtotyöläisten parissa.

K

irkkoina ja kristittyinä me olemme kutsutut olemaan
maailman suola, vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta
ja työskentelemään paremman yhteiskunnan puolesta.
Todennäköisesti juuri kukaan ei voinut jäädä huomaamatta
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ns. pääsiäisjulistusta (Påskupprop), inhimillisemmän turvapaikkapolitiikan puolesta, jonka Ruotsin kristillinen neuvosto antoi
keväällä 2005. Pääsiäisjulistus levisi kulovalkean tavoin koko
maahan ja sen tuloksena Valtiopäivät päättivät keväällä 2006
sopimuksesta joka antoi monille piilossa olleille pakolaisille uuden mahdollisuuden saada oleskelulupa. Mutta tehtävämme ei
ole vielä päättynyt. Me haluamme eri tavoin jatkaa työtä, jotta
yhteiskunta ottaisi vastaan ja osakseen myös maahanmuuttajat.
Me haluamme myös seurata kriittisinä ja rakentavassa hengessä
lainsäädäntötyötä, poliittista ja juridista käytäntöä sekä viranomaisten työtä maahanmuuttajien parissa. Tämä asiakirja ilmentää sitä.

M

e korostamme perusarvoja ja eettisiä periaatteita, jotka
ovat lähtökohtana tälle asioiden tarkastelulle. Nämä
arvot ja periaatteet pohjautuvat osin kristilliseen uskoon, jota kuvataan raamatunlausein, osin kansainvälisen yhteisön toimintaan ihmisoikeuksien puolesta, joka näkyy YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisena julistuksena ja eri sopimuksina,
jotka liittyvät ihmisoikeuksiin.
Emme halua kiinnittää huomiota vain siirtolais- ja turvapaikkakysymyksiin, vaan myös sellaisiin ihmisiin, joita ei luokitella
pakolaisiksi tai turvapaikan hakijoiksi, mutta jotka jostain syystä
ovat päätyneet Ruotsiin - ihmisiä, jotka etsivät parempaa elämää
Ruotsissa ja joita pimeät työmarkkinat tarvitsevat tai sellaisia,
jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi.
Tämä esite on lyhyt ja keskittyy muutamiin seikkoihin
– mutta se ei tarkoita, etteikö se antaisi aihetta syvempään
keskusteluun tai kysymysten asetteluun. Työskentelemme edelleen, jotta voisimme tarjota mahdollisuuksia saada lisää tietoa tai
aihetta pohtimiseen.
Ruotsin kristillinen neuvosto (Sveriges Kristna Råd)
hyväksynyt asiakirjan ”Me haluamme tätä” vuosikokouksessaan
25-26.4. 2007.
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1. Kaikki ihmiset ovat luotu Jumalan kuvaksi ja
kaikilla on oikeus arvokkaaseen elämään

”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän
hänet loi, mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät.” (1. Moos.
1:27)

”Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina
arvoltaan ja oikeuksiltaan.”
(Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1. artikla )

”Minä olen tullut antamaan
elämän, yltäkylläisen elämän.” (Joh. 10:10)

”Kullakin yksilöllä on oikeus
elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”
(Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 3. artikla)
”Jokaisella henkilöllä on
vainottaessa oikeus hakea ja
nauttia turvapaikkaa muissa
maissa.” (Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus,
14.1. artikla)
”Mikään sopimusvaltio ei saa
karkottaa, palauttaa tai luovuttaa ketään toiseen valtioon, jos on perusteltu syy
uskoa, että hän olisi siellä
vaarassa joutua kidutetuksi”
(YK:n Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastainen
sopimus artikla 3.1)
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Siksi me tahdomme, että
• ihmisten pelko ja suojan tarve otetaan huomioon
vakavammin turvapaikkahakemusten yhteydessä.
• ihmisiä ei koskaan lähetetä takasin maihin, joissa on riski
joutua kidutuksen, muun epäinhimillisen tai halventavan
kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi.
• ihmisiä ei koskaan karkoteta ensimmäiseen maahan,
josta he ovat anoneet turvapaikkaa, ellei siellä ole
mahdollisuutta turvapaikan hakemiseen.
• ihmisten, joilla on hengenvaarallinen sairaus, kuten esim.
aggressiivinen HIV, on voitava jäädä Ruotsiin, ellei heillä
ole rahaa tai varallisuutta lääkintähoitoon kotimaassaan.
• on luotava lailliset mahdollisuudet matkustaa Ruotsiin ja
EU:hun turvapaikan hakemista varten.
Me tuomitsemme sen, että
• ihmiset, jotka yrittävät päästä EU:hun, joutuvat
hengenvaarallisiin riskeihin tai elämään kurjuudessa EU:n
rajoilla.
• Ruotsista karkotettavat ihmiset joutuvat säilöön pitkiksi
ajoiksi.
• tehdään liian vähän sen estämiseksi, että ihmisiä
houkutellaan Ruotsiin seksipalvelu-tehtäviin tai
tekemään työtä orjuutta muistuttavissa olosuhteissa.
Siksi kehotamme toisiamme:
• tukemaan js suhtautumaan arvokkaasti turvatomiin
ihmisiin, jotka hakevat Ruotsista turvapaikkaoikeutta tai
elävät Ruotsissa ilman laillista asemaa.
• tukemaan kehitysyhteistyön avulla ihmisiä heidän omissa
kotimaissaan.
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2. Perusoikeuksien tulee kuulua kaikille
ihmisille
”Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä.
Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he
olisivat heimolaisianne.”
(3. Moos. 19:33-34)
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja
vai vapaa, mies vai nainen,
sillä Kristuksessa Jeesuksessa
te kaikki olette yksi..”
(Gal. 3:28)

”Jokainen on oikeutettu
kaikkiin tässä julistuksessa
esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista
rotuun, väriin, sukupuoleen,
kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään,
omaisuuteen, syntyperään tai
muuhun tekijään perustuvaa
erotusta.” (Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus, 2.
artikla)

Siksi me tahdomme, että:
• Ruotsi ratiﬁoi YK:n sopimuksen siirtolaisten oikeuksista.
• ihmiset, jotka oleskelevat Ruotsissa ilman laillista asemaa,
saavat saman oikeuden terveyden hoitoon kuin muutkin.
• luodaan lisää mahdollisuuksia tulla työntekoon Ruotsiin
ja EU:hun.
Me tuomitsemme sen, että
• ihmiset, jotka hakevat turvapaikkaa Ruotsissa
poliittisten tai uskonnollisten syiden tai seksuaalisen
suuntautumisensa takia ja jotka kotimaassaan siitä syystä
vainotuksi,
• karkotetaan takaisin kotimaahansa ja heille annetaan
ohjeeksi olla kertomatta julkisesti mielipiteistään tai
suuntautumisestaan.
• ilman laillista asemaa Ruotsissa oleskelevia voidaan
käyttää hyväksi työmarkkinoilla.
Siksi kehotamme toisiamme:
• toivottamaan tervetulleiksi seurakuntiimme kaikki
ihmiset, heidän alkuperästään riippumatta.
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3. Lasten tilanne ja tarpeet on otettava
huomioon erityisesti
”Sallikaa lasten tulla
minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on Jumalan valtakunta..”
(Mark. 18:16)

”Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai
muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti
ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin
kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia
lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä
näkökohtana.” (Lapsen oikeuksien julistus,
2. artikla)

Siksi me tahdomme, että:
• lasten omat syyt turvapaikan saamiseksi otetaan vakavasti.
• lapset, jotka ovat oleskelleet pitkään Ruotsissa, saisivat
oleskeluluvan.
• kaikki lapset ilman oleskelulupaa saavat oikeuden
koulunkäyntiin.
• lapsia ei koskaan käytetä tulkkeina heidän vanhemmilleen
vaikeissa keskusteluissa.
Siksi kehotamme toisiamme:
• että lapset, etenkin ne, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi
otetaan huomioon aivan erityisesti.

4. Perheellä on oikeus elää yhdessä
”Eikä myöskään perhe
kestä, jos sitä repivät
riidat.” (Mark.3:25)

”Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja
perustavaa laatua oleva ydinosa ja sillä on
oikeus yhteiskunnan ja valtion suo jaan.”
(Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 16.3. artikla)

Siksi me tahdomme, että:
• ihmiset saisivat nopean ja positiivien kohtelun heidän
anoessaan perheiden yhdistymistä.
• Ruotsissa asuvien sukulaisille järjestettäisiin paremmat
mahdollisuudet viisumin saamiseen heidän tullessaan
vierailulle Ruotsiin.
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Siksi kehotamme toisiamme:
• olemaan tukena perheille, joiden jäsenet ovat joutuneet
erilleen toisistaan.

5. Kaikilla on vastuu hyvästä
yhteiskuntakehityksestä
”Te olette maan suola. Mutta
jos suola menettää makunsa,
millä se saadaan suolaiseksi?”
(Matt. 5:13)
”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää
te heille.” (Matt. 7:12)

”Mitään tässä julistuksessa
ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen
henkilö voi sen perusteella
katsoa oikeudekseen tehdä
sellaista, mikä voisi hävittää
tässä määriteltyjä oikeuksia ja
vapauksia.” (Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus, 30.
artikla)

Siksi me tahdomme, että:
• kaikki yksittäiset ihmiset ja yhteiskunta-vaikuttajat
ottavat vastuulleen rasismin ja muun syrjinnän
vastustamisen.
• kaikki yksittäiset ihmiset ja yhteiskunta-vaikuttajat
pyrkivät siihen, että ulkomaalaistaustaiset ihmiset saavat
mahdollisuuden olla osa yhteiskuntaa, ei vähiten työ- ja
asuntomarkkinoita.
Me tuomitsemme sen, että
• ihmisistä levitetään ennakkoluuloisia väitteitä, jotka
pohjautuvat heidän alkuperäänsä, ihonväriinsä tai
uskontoonsa.
• pidättyväistä turvapaikka- ja siirtolaispolitiikkaa
perusteellaan väittämällä, että ”hiljainen mielipide” on
siirtolaisvastaista.
Siksi kehotamme toisiamme:
• tukemaan sitä, että eritaustaisten ihmisten välille syntyisi
uusia kosketuspintoja ja että heidän keskinäinen arvostus
ja yhteistyö lisääntyisivät.
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6. Tavoitteemme on rauha, oikeus ja kestävä
yhteiskunta – ”uudet taivaat ja uusi maa,
joissa vanhurskaus vallitsee”
(2. Piet. 3:13)
”Autuaita rauhantekijät:
he saavat Jumalan lapsen
nimen.” (Matt. 5:9)
”Herran henki on minun
ylläni, sillä hän on voidellut
minut. Hän on lähettänyt
minut ilmoittamaan köyhille
hyvän sanoman, julistamaan
vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran
riemuvuotta.”
(Luk. 4:18-19)

”Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen
ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä
julistuksessa esitetyt oikeudet
ja velvollisuudet voivat täysin
toteutua.” (Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus, 28.
artikla)

Siksi me tahdomme, että:
• integraatio nähdään molemminpuolisena prosessina
eikä assimilaationa. Siirtolaispolitiikka nähdään osana
maailmanlaajuista kehitystyötä, osana ihmisoikeustyötä
ja työnä pysyvän rauhan puolesta.
Siksi kehotamme toisiamme:
• tukemaan toisiamme kestävyyteen ja iloon työssä kaikille
ihmisille paremman maailman puolesta.
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