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Bered plats!
Kampanj under Kyrkornas globala vecka 2012

Bered plats vid ditt köksbord
Bered plats i din församling
Bered plats i din kommun
Bered plats i ditt land

http://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj
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Bered plats vid ditt köksbord
Till sin värd sade han: ”När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte
dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och
det blir din belöning. Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta
och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du
vid de rättfärdigas uppståndelse.
Lukasevangeliet 14:12-14
Alla bär vi på förutfattade meningar och fördomar om andra - det kan handla om städning, mat,
samtalston och gästfrihet. Inte sällan hindrar fördomarna oss från att fokusera på vad vi
människor har gemensamt istället för vad som skiljer oss åt. Möt dina fördomar och få bevis för att
det inte är möjligt att dela in människor i fack beroende på var vi är födda, vilken religion vi har,
hur gamla vi är, vilket kön eller sexuell läggning vi har.

Se
Vilka ingår i min vänskapskrets? Umgås jag med människor som bara får mig att må bra? Visst
har vi människor lätt att bli bekväma och bygga ”kompiskojor”? Inte sällan ser vi till att enbart
umgås med människor som får oss att må bra och som har okomplicerade levnadsförhållanden.
Här behöver vi kontinuerligt fråga oss själva om vi är rädda för obekväma möten som kräver
mer energi och engagemang än vi tror vi har?
Läs i Bibeln om gästfrihet:
Första Mosebok 18: 1-8 ( med uppföljning i Hebreerbrevet 13: 1-2)
Första Petrusbrevet 4: 8-10, Lukasevangeliet 7: 36-50 (Jesus och ”synderskan” i Simons hem),
Matteusevangeliet 22: 1-10 och Lukasevangeliet 14: 15-24 (Det stora gästabudet),
Lukasevangeliet 14: 12-14

Bedöma
När var senaste gången jag hade besök av eller besökte en person i process att söka asyl? Är alla
i min bekantskapskrets födda och uppvuxna i samma land som jag? Har människorna i min
bekantskapskrets samma socio-ekonomiska bakgrund? Har jag fördomar om människor med
andra sociala bakgrunder och som hindrar mig från att se världen med kärleksfulla ögon? Hur
kan jag synliggöra mina fördomar för att på bästa sätt bryta med dem?

Handla
Hälsa ”Välkommen till Sverige” till någon som behöver det
Bjud hem en människa som är i process med att söka asyl på middag eller fika. Varför inte laga
maten tillsammans och upptäck nya och gemensamma ingredienser och livssituationer?
Byt ömsesidiga erfarenheter om glädje och sorg, sammanhang och utanförskap.

Den tomma stolen
En tom stol vid ditt köksbord får symbolisera att du vill bryta fördomar och förutfattade
meningar för att göra plats för nya bekantskaper i ditt liv. Ta en bild av den tomma stolen och
lägg upp på din Facebook-sida eller blogg, kanske tillsammans med ställningstagandet ”Jag vill
bereda plats vid mitt köksbord!”.
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Länka gärna till webbplatsen om Bered plats!-kampanjen:
http://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj/
och lägg gärna upp bilden på vår sida på vår sida på Facebook

Länkar och filer
Tipsa oss om era aktiviteter under Kyrkornas globala vecka på:
http://globalaveckan.se/aktiviteter/tipsa-om-aktiviteter

Bered plats i din församling
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade
bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot
Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna
på dem och välsignade dem.
Markusevangeliet 10: 13-16
I våra församlingar finns människor som är mer vana att sjunga ”O, store Gud” på andra språk än
svenska. Människor som har funnit eller önskar finna ett kristet sammanhang i Sverige där de får
möjlighet att möta sig själva, andra människor och Gud. Församlingsgemenskapen kan vara av
stor betydelse för invandrades integration i Sverige.

Se
Genomför en omvärldsanalys i församlingen med fokus på flyktingar och migranter där ni bland
annat tar reda på hur många kvotflyktingar eller personer som fått uppehållstillstånd efter att ha
sökt asyl i Sverige som kommunen tar emot varje år. Låt sedan omvärldsanalysen vara ett
väsentligt underlag för församlingens budgetarbete och prioriteringar. Säkert finns människor
som är i process att söka asyl i församlingens omnejd. Har Migrationsverket något
anläggningsboende för asylsökande i närheten? Finns det många asylsökande som bor hemma
hos släkt och vänner i församlingens närhet? Är representanter från församlingen med på de
möten som kommunen ordnar för nyanlända flyktingar? Finns det migrantledda församlingar i
lokalområdet? Hur ser ert samarbete ut med dem? Har andra religioner samlingsplatser i
närheten som församlingen har kontakt med?
Läs i Bibeln om att stå upp för de små och faderlösa:
Markusevangeliet 10: 13-16, Psaltaren 10: 12-16, Jesaja 1: 16b-17, Jakobsbrevet 1: 26-27
Läs i Bibeln om församlingsgemenskap, solidaritet och att stå upp för de svaga:
Markusevangeliet 10: 42-45
Apostlagärningarna 2: 41-47 samt 4: 32-37
Första Korinthierbrevet 11: 17-22

Bedöma
Gör en översyn över den språkliga tillgängligheten i församlingens gudstjänster och
verksamheter. Det är lätt att vi använder ord och begrepp som vi inte förklarar eller slarvar med
att erbjuda översättning. Tänk på att det för människor som inte har svenska som modersmål
kan det begränsa gudstjänstens tillgänglighet om språkbruket är alltför komplicerat. Läs gärna
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bibeltexter på flera språk i gudstjänsten och använd enkla sånger från olika länder och på olika
språk.
Fråga aktiva i församlingen hur de uppfattar inbjudan till gudstjänsten och enskilda moment i
gudstjänsten. Är inbjudan till församlingsgemenskapen tydlig även för människor som inte har
svenska som sitt modersmål? Tänk på att skriftliga enkäter är svårare för många från mindre
pappersbundna kulturer där det ofta är mer självklart att fråga muntligen.
Var uppmärksam på språket i annonsering och inbjudningar. Tänk på att en nysvensk med
många erfarenheter av exkluderande behandling som går förbi en skylt med texten ”Svenska
kyrkan/Svenska Missionskyrkan/Svenska Alliansmissionen i Knäckebröhult” kanske tror att
denna gemenskap är förbehållen infödda svenskar. Kanske behöver det göras en översättning av
foldrar om församlingen till engelska och andra språk?
Läs om MIRACLE-projektet som har utvecklat metoder för kyrkor att tillvarata invandrade
som resurser och att se i vilken grad engagemang i en kyrka kan leda till ingångar i samhället i
stort. Förkortningen MIRACLE står för: ”Models of Integration through Religion, Activation,
Cultural Learning and Exchange”. Svenska kyrkan är partner i det europeiska projektet som
Churches’ Commission for Migrants in Europe (Kyrkornas kommission för migranter i Europa)
är huvudansvariga för.
I projektet har man arbetat med att identifiera vilka förändringar som behövs i kyrkorna för att
de ska kunna bli öppna och välkomnande arenor för nyanlända. Inom projektet har ett
metodmaterial utvecklats med interaktiva övningar för att bearbeta frågor som ”vad är en öppen
kyrka?”, ”vilka kyrkliga strukturer gynnar respektive hindrar aktivt deltagande?” och ”hur
överkommer vi fördomar och brist på kontakt mellan inhemska och migrantledda
församlingar?”. En slutsats är att invandrade i första hand söker en kyrka som så mycket som
möjligt liknar den kyrka de kände till i ursprungslandet men att det första intrycket och i hur
hög grad man känner sig välkommen är avgörande för engagemanget.

Handla
Fira gudstjänst med fokus på migration och flyktingskap
Bjud in kommunens flyktingsamordnare att berätta om kommunens flyktingarbete vid en
gudstjänst med efterföljande forum. Tips på böner, psalmer, bibeltexter och symbolhandlingar
att inkludera i gudstjänsten finns i Kyrkornas globala veckas inspirationsmaterial:
http://globalaveckan.se/material/ladda-ner-material/inspirationshafte-2012/
Genomför ett ekumeniskt arrangemang under Kyrkornas globala vecka tillsammans med
kyrkor i andra samfund än ditt eget. Låt arrangemanget möjliggöra möten mellan inhemska och
migrantledda församlingar och mellan infödda svenskar och invandrade.
Ta upp kollekt till något flyktingrelaterat arbete, till exempel arbetet i flyktingläger runt om i
världen. Kontakta oss gärna för tips!

Välkomna nyanlända till din församling
Fråga invandrade församlingsaktiva vad som skulle underlätta integrationen på bästa sätt.
Många församlingar har mycket goda erfarenheter av till exempel språkcafé och hjälp med
läxläsning för barn och ungdomar.

Gå utanför kyrkans väggar
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Ställ er med en kaffevagn utanför kyrkan eller i samhällets centrum och bjud in till
församlingsgemenskap genom samtal och folders.
Finns med vid de möten som er kommun arrangerar för nyanlända och bjud in till delaktighet i
församlingen.
Berätta för kommunanställda hur ni redan jobbar med integration och erbjud er att som
församling underlätta det allmänna integrationsarbetet i kommunen.

Berätta om ert goda arbete
Många församlingar och individer arbetar sedan lång tid i det tysta med att stötta flyktingar och
asylsökande, skapa goda mötesplatser för invandrade och infödda och underlätta integration
mellan människor. Berätta om allt bra ni gör! Bjud in lokaltidningen att skriva om hur ni i
församlingen vill bidra till integration.

Bjud in en MIRACLE-resursperson till församlingen
I Sverige har 11 personer utbildats i MIRACLE-metoder. Bjud in en MIRACLE-resursperson till
församlingen och få tips på hur ni som församling kan bli bättre på integration. På sista sidan i
detta dokument hittar du en lista över MIRACLE- resurspersoner som i mån av tid och
tillgänglighet gärna gör församlingsbesök. Listan finns även på vår hemsida:
http://globalaveckan.se/files/2012/09/Resurspersoner-MIRACLE-20121.pdf
Ni kan också pröva att använda MIRACLE-metodmaterialet själva. Ladda ner materialen på:
http://www.ccme.be/areas-of-work/uniting-in-diversity/miracle/

Den tomma stolen
Låt en tom stol symbolisera att ni vill välkomna dem som behöver det i
församlingsgemenskapen. Ställ fram en tom stol med texten ”Här finns det plats för dig!” utanför
kyrkan under Kyrkornas globala vecka. Eller låt en tom stol i caféet eller längst fram i kyrkan
under veckan få symbolisera att ni är medvetna om och vill synliggöra församlingsgemenskapens avgörande betydelse för integration och välkomna fler att vara en del i den.
Ta en bild av den tomma stolen och lägg upp den på församlingens webbplats eller Facebooksida tillsammans med ställningstagandet ”Vi vill bereda plats i vår församling!”. Länka gärna till
webbplatsen om Bered plats!-kampanjen: http://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj
och lägg gärna upp bilden på vår sida på Facebook

Länkar och filer
Tipsa oss om era aktiviteter under Kyrkornas globala vecka på:
http://globalaveckan.se/aktiviteter/tipsa-om-aktiviteter
Ladda ner MIRACLE-guiden som PDF på bland annat svenska och engelska:
http://www.ccme.be/areas-of-work/uniting-in-diversity/miracle/
På sidan 27 i guiden på svenska finns ”Tio rekommendationer för att främja integrations och
delaktighetsprocesser i kyrkor”. Särskilt intressant i projektet är själva metodmaterialet där de
olika övningarna finns beskrivna som du hittar på svenska via denna länk:
http://www.ccme.be/areas-of-work/uniting-in-diversity/miracle/
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Tips på andra studiematerial att använda i församlingens
integrationsarbete
”Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja” (Arcus förlag 2010) med tillhörande
studiematerial (Sensus 2010). Läs mer om materialet och Projekt Människovärde här:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=689949
”Paulus brev till svenskarna” (Sensus 2012) – ett metodmaterial. Ladda ner materialet på:
http://www.sensus.se/Documents/Ledare/Nya%20studiematerial/M%c3%a4nskliga%20r%c3
%a4ttigheter/Paulus_brev_Utskrift_120928.pdf

Resurspersoner MIRACLE 2012
”Models of Integration through Religion, Activation, Cultural Learning and Exchange”
Jonathan Alexander, församlingspedagog i Skärholmens församling (Stockholm)
e-post: jonathan.alexander@svenskakyrkan.se,
telefon: 08-603 96 48 eller mobil: 073-663 06 81
Lena Blom, referensperson för migrations- och integrationsfrågor, Göteborg
e-post: lena.blom3@svenskakyrkan.se, mobil: 070-589 92 25
Christina Byström, informatör i Bergsjöns församling (Göteborg) och i storstadsnätverket i
Svenska kyrkan
e-post: christina.bystrom@svenskakyrkan.se,
telefon: 031-731 82 34, mobil: 070-714 00 14
Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för religionsdialog och integrationsfrågor, Göteborgs stift
e-post: henrik.frykberg@svenskakyrkan.se, telefon: 031-771 30 17
Giselle Martine Hedman, diakon i Bäckbykyrkan, Västerås kyrkliga samfällighet
e-post: giselle.hedman@svenskakyrkan.se, telefon: 021-40 45 67, mobil: 073-988 31 13
Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor, Svenska kyrkans kansli,
Uppsala
e-post: kristina.hellqvist@svenskakyrkan.se, telefon: 018-16 95 86, mobil: 070-609 83 69
Micah Kissi, kyrkvärd i Skärholmens församling (Stockholm)
e-post: micah.kissi@gmail.com
Kjerstin Petrelius Allard, kyrkoherde i Skäggetorps församling (Linköping)
e-post: kjerstin.petrelius-allard@svenskakyrkanlinkoping.se, telefon: 013-20 50 92
Daniel Uddling, integrations- och flyktingsamordnare, Caroli församling/Kyrkornas
flyktingrådgivning i Borås
e-post: daniel.uddling@svenskakyrkan.se, telefon: 033-17 94 47, mobil: 070 - 621 55 77
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Bered plats i din kommun
Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster
utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.
Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.
Hebreerbrevet 13: 2-3
Kommuner runt om i Sverige sluter varje år avtal med Migrationsverket om hur många
kvotflyktingar kommunen ska ta emot. I många kommuner bor också människor i process med att
söka asyl. Kvalitén i kommunens flyktingarbete är en avgörande faktor för nyanlända människors
etablering och integration i Sverige.

Se
Ta reda på hur flyktingmottagandet ser ut i din kommun. Gör en omvärldsanalys som ger er svar
på hur många kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd efter ansökan om asyl i
Sverige som din kommun kommit överens med Migrationsverket att de ska ta emot i år? Finns
det personer som söker asyl i Sverige boende i kommunen? Har kommunen ett avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn som söker asyl? Finns det gömda
flyktingar i kommunen? Finns det personer från andra länder som kommit till er kommun för att
arbeta? Hur är kvalitén i kommunens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i
Sverige och kommunens arbete för nyanländas etablering?
Läs i Bibeln om främlingen:
Tredje Mosebok 19: 33-34, Femte Mosebok 10: 17-19, Jeremia 7: 5-7, Hebreerbrevet 13: 2-3
Läs i Bibeln om att stå upp för de små och faderlösa:
Markusevangeliet 10: 13-16, Psaltaren 10: 12-16, Jesaja 1: 16b-17, Jakobsbrevet 1: 26-27

Bedöma
Högst troligt är att din kommun har möjlighet att ta emot fler flyktingar förutsatt att det finns
politisk vilja. Det är inte rimligt att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige efter ansökan
om asyl inte kan komma igång med sin etableringsprocess eftersom det fattas kommunplatser.
Upplysa er om hur den aktuella diskussionen ser ut.

Handla
Påverka för ökat flyktingmottagande i kommunen
Berätta för beslutsfattare i kommunen att ni tycker att det finns plats för fler flyktingar. Besök
kommunfullmäktige och ställ frågor om kommunens flyktingmottagande, skriv ett brev
kommunstyrelsen eller lägg ett medborgarförslag till kommunen där ni föreslår ett ökat
flyktingmottagande.

Bli en aktiv del av kommunens integrationsarbete
Berätta för kommunen om församlingens befintliga integrationsarbete och erbjud er som
församling att vara en aktiv del i kommunens allmänna arbete. I många kommuner finns det till
exempel möjlighet att som frivillig vara integrationsvägledare. Anmäl ditt/ert intresse att som
enskild individ eller grupp finnas med i dessa sammanhang. Kanske kan församlingen även
hjälpa till med att ordna boende för nyanlända under kortare eller längre period? Många som får
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asyl i Sverige måste vänta på kommunplacering eftersom kommunen saknar boende att erbjuda.
Det finns också möjlighet för kyrkor och frivilligorganisationer att arbeta professionellt som
”etableringslotsar” mot statlig ersättning. Ta reda på mer och diskutera de här möjligheterna i
församlingen och med er kommun!

Var aktiv i media
Skriv en insändare till lokaltidningen med uppmaningen till din kommun att ta emot fler
flyktingar. Använd hela eller delar av insändarmallen som finns på Kyrkornas globala veckas
hemsida. En bild på en tom stol vid kommunhuset är perfekt att skicka med till tidningen.
Kommunicera uppropet på internet, till exempel i sociala medier och i kommentarsfälten till
tidningars artiklar.

Den tomma stolen
Låt en tom stol inne i eller utanför kommunhuset få symbolisera att det finns plats för fler
flyktingar i er kommun och att ni som församling vill finnas med som möjliggörare för deras
integration. Ta en bild av den tomma stolen och lägg upp den på församlingens webbplats eller
Facebook-sida tillsammans med ställningstagandet: ”Vi vill bereda plats i vår kommun!”.
Länka gärna till webbplatsen om Bered plats!-kampanjen:
http://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj och lägg gärna upp bilden på vår sida på
Facebook

Länkar och filer
Tipsa oss om era aktiviteter under Kyrkornas globala vecka på:
http://globalaveckan.se/aktiviteter/tipsa-om-aktiviteter
Statistik från Migrationsverket om din kommuns flyktingmottagande hittar du på:
http://www.migrationsverket.se/info/601.html
Information om vidarebosättning från Migrationsverket finns på:
http://www.migrationsverket.se/info/242.html
I den verksamhets- och kostnadsprognos som Migrationsverkets gav regeringen 2012-07-30
höjdes prognosen för antalet nya asylsökande från 34 000 till 38 000 i år, och från 33 000 till 41
000 personer nästa år. Det här innebär att Migrationsverket såväl som kommunerna behöver
förstärka sin mottagningskapacitet enligt Migrationsverket. Hela prognosen kan du läsa på:
http://www.migrationsverket.se/info/6054.html
Information om vidarebosättning från FN:s organ för flyktingar, UNHCR kan du läsa här:
http://www.unhcr.se/se/vad-vi-goer/haallbara-loesningar/vidarebosaettning.html
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Bered plats i ditt land
Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som
bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju
själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.
Tredje Mosebok 19: 33-34
År 2012 är inget undantag, fortfarande tvingas människor runt om i världen på flykt från krig,
oroligheter och förtryck. De allra flesta flyktingar söker först och främst beskydd i sina
grannländer i väntan på att situationen i deras hemland ska förbättras och det ska bli möjligt för
dem att återvända. Många lämnar också sin familj och sina vänner genom vidarebosättning
organiserad av FN i ett tredje land, till exempel Sverige.

Se
Cirka 14,5 miljoner människor i världen är flyktingar i ordets traditionella betydelse: människor
som har lämnat sitt hemland för att fly undan förföljelse, väpnade konflikter eller våld. Till
denna siffra kan man lägga ett väldigt stort antal människor på flykt som inte får någon form av
internationellt skydd eller bistånd. Majoriteten av dessa stannar inom det egna hemlandets
gränser. Nästan två tredjedelar av världens flyktingar är från Mellanöstern och Afrika. Hälften av
alla flyktingar kommer från tre områden: Palestina, Afghanistan och Irak. Länder som ytterligare
kompletterar listan över de tio länderna med flest flyktingar är Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Jugoslavien, Angola, Kroatien och Eritrea. (Källa UNHCR:
http://www.unric.org/sv/humanitaera-fragor/25741)
För människor som flytt från sitt hem är första anhalten ofta någonstans i närområdet – i en
annan region av sitt eget land eller i ett grannland – som exempelvis kan vara Pakistan eller
Kenya som nämndes ovan. Därefter finns det i teorin tre alternativ – integration i det land eller
område dit man flytt, återvändande till det land eller plats man kommer från om situationen
förbättras där, eller vidarebosättning i ett tredje land. Ofta är varken integration eller
återvändande möjligt. Vidarebosättning förutsätter att man blir uttagen som ”kvotflykting” – ett
urval som sker av UNHCR i samråd med mottagarländer. 2010 vidarebosattes 73 000 flyktingar,
en mycket liten siffra i relation till behoven. De flesta kommer till USA, Australien och Kanada
och cirka 1800 personer kommer årligen till Sverige. Kvotflyktingar behöver inte ansöka om asyl
när de kommer till Sverige utan deras ansökan beviljas före inresan. Den största delen av
flyktingarna som faller under UNHCR:s mandat blir dock under flera år kvar i flyktingläger utan
möjligheter till varken integrering, vidarebosättning eller återvändande till ursprungslandet.
(Källa ”Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor för dig som arbetar i en
församling i Svenska kyrkan”)
2011 var den samlade flyktingkvoten i Europa 5000 människor. Sverige är bland de länder som
tar emot flest kvotflyktingar tillsammans med Holland, England. 1900 kvotflyktingar beviljades
permanent uppehållstillstånd i Sverige under 2011. Flyktingkvoten för 2011 är oförändrad för
2012. Sammanlagt beviljades 12 726 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m.
under 2011. Denna siffra omfattar inte enbart kvotflyktingar utan de människor som beviljades
uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl i Sverige. (Källa: Migrationsverket)
Läs i Bibeln om främlingen:
Tredje Mosebok 19: 33-34, Femte Mosebok 10: 17-19, Jeremia 7: 5-7,

10
Första Kungaboken 8: 41-43, Hebreerbrevet 13: 2-3, Matteusevangeliet 2: 13-15 (utifrån att den
heliga familjen var flyktingar i Egypten)
Läs i Bibeln om att stå upp för de små och faderlösa:
Markusevangeliet 10: 13-16, Psaltaren 10: 12-16, Jesaja 1: 16b-17, Jakobsbrevet 1: 26-27

Bedöma
Det ekumeniska organet Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) bedömer att det
är möjligt och nödvändigt att öka kvotflyktingmottagningen i Europa till minst 20 000 personer
per år från och med 2020. CCME bedömer att det finns utrymme för Europas länder att ta emot
fler kvotflyktingar. Trots att det kan upplevas som lång tid kvar till 2020 är det redan nu dags att
agera för långsiktiga politiska beslut som kan möjliggöra en framtid fri från enbart väntan för
människor i världens flyktingläger. Särskilt angeläget är det eftersom många europeiska länder
inte har någon etablerad tradition av kvotflyktingmottagande. CCME uppmuntrar därför
Europas länder att både respektive lands regeringar men även i internationella europeiska
överenskommelser besluta om ökat kvotflyktingmottagande.
Människor som själva (oftast med hjälp av flyktingsmugglare eller med besöksvisum) tagit sig
till ett annat land, till exempel Sverige, för att söka skydd undan förföljelse och söka
flyktingstatus, kallas för asylsökande. Rätten att söka asyl återfinns i artikel 14 i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att värna att Sverige och Europa både
tar emot kvotflyktingar och asylsökande! Det ena ska inte ställas mot det andra. Men eftersom
resan till Europa för att söka asyl i väldigt många fall är livsfarlig och kräver hög skuldsättning
till flyktingsmugglare så är det väldigt viktigt att fler får chansen att komma till Europa som
kvotflyktingar! Det är ett säkrare och mer solidariskt system för att gemensamt ta ansvar för
väldens flyktingar och i högre grad avlasta de fattiga länder som drar det tyngsta lasset vad
gäller flyktingmottagande.

Handla
Kontakta en EU-parlamentariker och uppmuntra till att arbeta för att Europa ska ta emot fler
kvotflyktingar. Berätta om CCME:s uppmaning att Europas länder att öka flyktingkvoten innan
2020 till minst 20 000 personer per år. För Sveriges kvot skulle det innebära en ökning från
1900 (2011 och 2012) till minst 2500 personer.
Har din församling en vänförsamling i ett land i Europa? Skriv ett brev till dem och berätta
om kampanjen Bered plats! och CCME:s upprop. Uppmuntra er vänförsamling att påverka för att
landets regering bestämmer sig för att utvidga sin mottagning av kvotflyktingar.

Länkar och filer
Nedan i detta dokument kan hittar du fakta om kvotflyktingar. Informationen finns även att
ladda ner i PDF-format vår hemsida: http://globalaveckan.se/files/2012/09/Faktakvotflyktingar.pdf
På engelska kallas ”Bered plats!”-kampanjen ”Make Space!”. Du kan ladda ner
kampanjmaterialet på engelska på: http://globalaveckan.se/files/2012/10/Make-Spacecampaign-in-English.pdf
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Via denna länk kan du läsa ett pressmeddelande om CCME:s upprop på engelska:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/75_PRESS/2012/2012-04-02CCME_PR_02042012_RR.pdf
Policydokumentet från CCME kan du läsa på CCME:s hemsida:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/201203-30-20_00_places_policy_final.pdf
På vår hemsida hittar du svenska översättningar av CCME:s pressmeddelande:
http: globalaveckan.se files 20 2 0 Pressmeddelande-CCME-svensk-oversattning.pdf
Samt CCME:s policydokument: http://globalaveckan.se/files/2012/09/Policydokument-CCMEsvensk-översättning.pdf
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Fakta kvotflyktingar
För människor som flytt från sitt hem är första anhalten ofta någonstans i närområdet – i en
annan region av sitt eget land eller i ett grannland. Därefter finns det i teorin tre alternativ –
integration i det land eller område dit man flytt, återvändande till det land eller plats man
kommer från om situationen förbättras där, eller vidarebosättning i ett tredje land. Ofta är
varken integration eller återvändande möjligt. Vidarebosättning förutsätter att man blir uttagen
som ”kvotflykting” – ett urval som sker av UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) i samråd med
mottagarländer. Kvotflyktingar behöver inte ansöka om asyl när de kommer till Sverige utan
deras ansökan om permanent uppehållstillstånd beviljas före inresan.
Sverige ställer varje år en flyktingkvot till UNHCR:s förfogande. Flyktingkvoten ställs för att
erbjuda skydd för flyktingar och andra skyddsbehövande som inte kan återvända till hemlandet
och inte kan garanteras varaktig bosättning och säkerhet där de befinner sig, men också för att
lätta bördorna för länder med stora mängder flyktingar.
Regeringen har årligen gett Migrationsverket uppdraget att ta emot cirka 1 700-1 900
kvotflyktingar till Sverige. 2012 är flyktingkvoten 1 900 personer vilket är lika mycket som
föregående år. Sverige är det fjärde största mottagarlandet av kvotflyktingar i världen och inom
EU är Sverige det land som tar emot flest kvotflyktingar.
2010 vidarebosattes 73 000 flyktingar genom UNHCR, en mycket liten siffra i relation till
behoven. De flesta kommer till USA, Australien och Kanada och cirka 1 800 personer kommer
årligen till Sverige. Den största delen av flyktingarna som faller under UNHCR:s mandat blir dock
under flera år kvar i flyktingläger utan möjligheter till varken integrering, vidarebosättning eller
återvändande till ursprungslandet.
Källa: Migrationsverket och ”Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor för dig
som arbetar i en församling i Svenska kyrkan”
På Migrationsverkets hemsida finns frågor och svar om kvotflyktingar:
http://www.migrationsverket.se/info/601.html
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