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Migration | Frågor och svar
Vad är migration?
Migration är ett samlingsbegrepp för människors flyttning och
omfattar såväl invandring som utvandring, både frivillig och ofrivillig.
Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia. Att kunna söka asyl i ett annat land är också en av FN:s
mänskliga rättigheter. ”Envar har rätt att i andra länder söka och
åtnjuta fristad från förföljelse.” (Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna)

Hur många migranter finns det?
Runt 200 miljoner människor bor i dag i ett annat land än där de
föddes. Många har flyttat på grund av studier, arbete eller kärlek. De
flesta migrerar mer eller mindre frivilligt i hopp om bättre levnadsvillkor.
Vissa flyr däremot på grund av krig, förföljelse eller fattigdom.
I dag är cirka 40 miljoner människor på flykt utom eller inom sitt lands
gränser. Runt 14 miljoner människor flyr över landgränser, oftast till ett
grannland. Runt en halv miljon tar sig varje år till utvecklade
länder, till exempel i Europa eller Nordamerika, och söker
asyl där.

2 434 489

flyktingar lever i Jordanien, vilket är fler än i
något annat land.

81 356
flyktingar lever
i Sverige.


Källa: UNHCR 2009
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flyktingar tas emot av
länder i tredje världen.
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Vem är flykting?

Vad gör kyrkorna?
Foto: Carl-Johan Friman

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:s
regler är den flykting som har välgrundade skäl att
vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet,
religiös eller politisk uppfattning, eller tillhörighet till
viss samhällsgrupp.
Men även om rätten till asyl finns på papperet är
det inte lätt att få stanna i ett land ens för den som
har stort behov av skydd. Ofta är det svårt för
asylsökande att få fram alla de dokument som
myndigheterna kräver. Bedömningarna om situationen i landet går också ofta isär som till exempel för
religiösa grupper i Irak. Människorättsorganisationer
och UNHCR har kritiserat Sverige för att skicka
tillbaka asylsökande till Irak där de enligt dessa
organisationer löper stor risk att bli förföljda.
Migrationsministern har samtidigt hänvisat till
officiella överenskommelser som tillåter
utlämningarna.
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Påskuppropet 2005 var ett sätt för de
svenska kyrkorna att genom en av de
största namninsamlingarna någonsin
kräva en rättvis, säker och etiskt
försvarbar flyktingpolitik.

”

Den kristna kyrkan har präglats av flyktingskapets erfarenheter. Jesus var själv flykting
och växte upp i ett ockuperat land.
Kyrkorna i Sverige och i världen är sedan
länge engagerade i flykting- och migrationsfrågor på olika sätt. Lokalt ger de stöd till
dem som söker sig till kyrkorna och olika
kyrkliga organisationer bedriver opinionsbildande arbete i Sverige och inom EU.

Över 70 procent av världens befolkning lever i länder där rätten
att tro begränsas av staten eller andra aktörer i samhället. Det här
påverkar personer från alla religioner och övertygelser – även
ateister, agnostiker och pacifister. Internationellt begås oerhörda
brott mot religionsfriheten och i många länder ökar de.

”

katherine cash,


sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration arbetar
kontinuerligt med remissvar, påverkansarbete och informationsspridning.
Förutom initiativet till Påskuppropet 2005 har gruppen producerat flera
dokument, bland annat Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrågorna. Internationellt arbetar SKR genom Kyrkornas Världsråd och Churches’ Commission for
migrants in Europe (CCME) Läs mer på www.skr.org.

Källor: ne.se, Migrationsverket, UNHCR, UNDPrapporten Att övervinna
hinder: Migration och
utveckling, boken Ta del i
Europa – för mångfald,
rättvisa och fred 2009.
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