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– De steg som tagits i rätt rikt-
ning sedan förra året räcker inte, 
säger generalsekreterare Karin 
Wiborn.

I samband med SKR:s 25-årsfi-
rande i förra veckan träffade sty-
relsen kulturminister Alice Bah 
Kuhnke som då uttryckte att ci-
vilsamhällets röst är viktig för 
beslutsfattare. Inspirerade av det 
mötet agerar kyrkorna nu till-
sammans i ett nytt upprop som 
handlar om att ge barn, unga och 
familjer trygghet och framtids-
tro.

– I kyrkorna möter vi på oli-
ka sätt människor som kommer i 
kläm av asyllagarna. Med det här 
uppropet vill vi uppnå att Sverige 
gör mer för en uppväxande gene-
ration unga som finns i vårt land 
och mer för att bättre efterleva 
de mänskliga rättigheterna och 
barnkonventionen, säger Karin 
Wiborn.

Hon tror att förra årets Julupp-

rop, som samlade 80 000 namn-
underskrifter, har haft en effekt, 
exempelvis genom regeringsö-
verenskommelsen gällande en-

samkommande.
– Det är ett litet steg men dock 

ett steg. Men det räcker inte. Där-
för vill vi påminna om våra tidi-

gare krav, säger hon.
Även Lasse Svensson, Equme-

niakyrkans kyrkoledare, är över-
tygad om att opinionsyttringar 

som juluppropen har betydelse, 
även om det är svårt att mäta.

– Genom att agera så visar vi 
på att det finns alternativa sätt 
att tänka. Om vi förblir tysta kan 
det tolkas som en signal om att 
vi stämmer in i den opinion som 
också finns i vårt land och som 
hävdar att Sverige inte har råd att 
ta emot flyktingar. När kyrkor-
na tillsammans ställer sig bak-
om ett upprop så företräder vi en 
stor grupp människor som vill se 
en förändring till en generösare 
migrationspolitik.

KYRKORNA FICK en del kritik i sam-
band med förra Juluppropet av 
personer som tyckte att kyrkan 
inte ska lägga sig i politiska frå-
gor. Men kyrkan måste alltid stå 
upp på utsatta människors sida, 
anser Lasse Svensson.

– Förra Juluppropet väckte 
mycket debatt vilket är positivt 
för att öka medvetenheten om 
vad som sker. Allt det vi sa då är 
lika aktuellt idag. Vi fortsätter att 
försöka påverka våra politiker, 
bland annat för att den tillfälliga 
lagen inte ska permanentas.

Se uppropet nedan.

Det har inte hänt tillräckligt 
mycket sedan förra årets 
Julupprop. Därför går Sveri-
ges kristna råd ut med ett 
nytt upprop för att påminna 
om kraven för en human 
migrationspolitik.
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Kulturminister Alice Bah Kuhnke minglade glatt under SKR:s 25-årsfirande, som hölls på plats i Alvik. 
Här i samspråk med Mikael Stjernberg från SKR. Till höger om kulturministern Equmeniakyrkans Lasse 
Svensson och syrisk-ortodoxa ärkebiskopen Benyamin Atas. FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

S amtidigt som vi glä-
der oss i adventstid och 
förbereder oss för att ta 
emot julens stora gåva 

nås vi av allt fler rapporter om 
människor som är på flykt under 
svåra omständigheter. Nu senast 
från Libyen där människor säljs 
som slavar eller Myanmar där 
Rohingyer tvingas lämna sina 
hem. Vår jord är en osäker plats 
för många människor. Mest ut-
satta är barnen. Varje dag tving-
as barn att fly hemifrån. Enligt 
UNHCR är mer än 65 miljoner 
människor på flykt varav 28 mil-
joner är barn. Det är betydligt 
fler än för bara några år sedan 
och den högsta siffran sedan an-
dra världskriget. 

Julen är hoppets tid då vi på-
minns om barnet som föddes i 
stallet och som räddar världen.  
Julbudskapet berättar om hur 
Gud synligt träder in som män-
niska och föds under enkla om-
ständigheter mitt i en stormig 
värld. Redan efter några dagar 
tvingades barnet med sina för-
äldrar att fly till ett annat land. 
Psalmen ”När juldagsmorgon 
glimmar, jag vill till stallet gå” 
målar upp en bild av frid och lugn 

men situationen förändrades 
snabbt: ”Stig upp och ta med dig 
barnet och hans mor och fly till 
Egypten och stanna där tills jag 
säger till dig” (Matteusevangeliet 
2:13). Julbudskapet är både en 
källa till hopp och en utmaning 
till handling.

DEN VUXNE Jesus visar kärlek i ord 
och handling: att älska sin nästa 
och att särskilt se till människ-
or vars liv präglas av fattigdom, 
maktlöshet och diskriminering. 
Som kyrkliga ledare uppmanar 
vi alla att uthålligt stödja varan-
dra i arbetet för en bättre värld 
att leva i. Medkänsla och vil-
jan att engagera sig för andra är 
grundläggande mänskliga egen-
skaper. ”Sannerligen, vad ni har 
gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig” (Matteusevange-
liet 25:40).

Kyrkor i hela världen gör varje 
dag storartade insatser för männ-
iskor på flykt. Här hemma finns 
många engagerade medlemmar 
i våra kyrkor som möter asylsö-
kande och nyanlända. En del av 
dem är utvisningshotade och sö-
ker desperat vår hjälp efter det 

att myndigheterna har avsagt sig 
ansvaret för dem. Andra upple-
ver att deras rätt till en rättssäker 
prövning inte har tillgodosetts. Vi 
möter människor som bryts ned 
av oron för familjemedlemmar 
som sitter fast i krigsdrabbade 
områden. 

Vi lever i ett Sverige där ledan-
de politiker ifrågasätter asylrät-
tens existens som grundläggande 
mänsklig rättighet. I dagens Sve-
riges fortsätter Migrationsverket 
att skicka tillbaka asylsökande 
till Afghanistan trots den svåra 
säkerhetssituationen. I dagens 
Sverige ses det från vissa håll som 
ett orimligt önskemål att familjer 
på flykt ska få möjlighet att åter-
förenas. 

FÖR ETT år sedan initierade kyr-
korna ”Juluppropet – för en hu-
man migrationspolitik”. 80 000 
personer skrev på de tre kraven 
till regeringen. Engagemanget 
i kyrkorna var stort. Idag, ett år 
senare, ser vi få tecken på en mer 
human svensk migrationspoli-
tik. Som kyrkor har vi inte änd-
rat inställning. 

Vi står fortfarande kvar vid 
Juluppropets tre krav som hand-

lar om att ge barn, unga och fa-
miljer trygghet och framtidstro. 
Vi uppmanar regeringen att:

• Ge barn och unga rätt till 
trygghet och framtidstro

• Ge alla som beviljas asyl i 
Sverige rätt till familjeliv

• Undanröja praktiska hinder 
mot familjeåterförening 

Till sist ber vi tillsammans med 
en av julens psalmer:

Du barn av Betlehem, vi ber: 
Ge våra ögon ljus och rena hjär-

tat, att vi kan med dig bli barn hos 
Gud.

Nu sjunger änglaskaror, Guds 
lov, och vi med dem.

O kom till oss, bli hos oss kvar,
Guds Son. Immanuel!
(Psalm 115, vers 3, O Betlehem, 

du lilla stad)
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