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MANiFEST FöR EN Ny TiDSANDA är framtaget av migrations- 
och integrationsgruppen inom Sveriges kristna råd och publicera-
des första gången i samband med ett seminarium i Almedalen den 
1 juli 2013.

Manifest för en 
ny tidsanda

– i migrationens,
medmänsklighetens och

mångfaldens tecken



Vi lever i en värld.
Det som händer på andra sidan jordklotet berör också oss. Inbördes-
kriget i Syrien som tvingat miljontals människor på flykt, den
bräckliga freden i Somalia, förföljelsen av oppositionella i Eritrea, 
bristen på religionsfrihet i Iran, det urskiljningslösa våldet i Afghanis-
tan – allt berör oss och handlar också om oss.

Världen är för liten för att vi ska kunna blunda. Det som drabbar 
andra drabbar förr eller senare också oss själva. De globala orättvisor 
som tvingar fram konflikter och skapar desperation är vi alla delak-
tiga i. De vapen vi säljer till världen kan vändas mot oss. Vi vill leva i 
en värld fri från förtryck. De omprioriteringar vi gör för att uttrycka 
global solidaritet och medmänsklighet kommer att välsigna oss alla.

Vi lever i ett Europa.
Ett Europa med stolthet över Europakonventionen för mänskliga 
fri- och rättigheter. Ett Europa där vi valt att samverka istället för att 
kriga med varandra. Vi vill leva i ett Europa som lever upp till visio-
nerna och retoriken. Den asylprövning som görs i Italien är också vårt 
ansvar. De migranter som sätts i förvar på Malta är också våra systrar 
och bröder.

Rasismen och våldet som breder ut sig i den ekonomiska krisens
spår drabbar också oss. Romernas utsatthet i Europa är allas vårt
ansvar. De verkliga vägval vi gör för ett inkluderande Europa med
öppenhet mot omvärlden och solidaritet med de som flyr från krig
och förtryck bygger framtiden.

Vi lever i ett Sverige. 
Ett Sverige som vi är stolta över, ett Sverige som utvecklats av fred och
demokrati, folkrörelser och respekt för mänskliga rättigheter. Vi är 
lyckliga nog att leva i ett land som människor flyr till och inte ett land 
människor flyr ifrån. Vi är lyckliga nog att idag leva i ett land med
religionsfrihet.

Om Sverige inte bereder plats för människor som flyr från krig, 
förföljelse och övergrepp är det allas vårt ansvar. Om Sverige inte 
bereder plats för dem som kommer hit för att arbeta, studera eller för 
att leva med dem de älskar berör det oss alla.

Vi vill inte leva i ett segregerat Sverige där människors förmåga 
bedöms efter efternamnet, hudfärgen eller bostadsorten. Vi vill leva i 
ett land där vi alla – infödda som invandrade – tar gemensamt ansvar 
för vår gemensamma framtid och bygger landet tillsammans. Vi har 
inte en dag till att förlora. Vi behöver bereda plats för varandra i våra 
liv och bereda plats för jämlikhet och olikhet.

Vi lever i många olika kommuner.
Ett stort ansvar för att bereda plats för dem som flytt till vårt land 
finns i våra kommuner. Idag råder det en skriande brist på kommun-
platser för dem som fått uppehållstillstånd i Sverige. Solidariteten är 
inte alltid enkel, men det finns inget annat val.

När inbördeskrigen rasar i världen märks det i Arvidsjaur, Arboga 
och i Angered. Det märks i Burlöv, Botkyrka och i Borlänge. Vi kan 
inte frånsäga oss ansvar. Det är just här, i vår egen kommun, vi behö-
ver bereda plats.

Vi lever i många olika familjer.
Men samtidigt är alla barn också våra barn. När ett barn far illa är det 
allas vårt ansvar. Vi vill leva i ett land och i en värld där vi sätter bar-
net i centrum, och särskilt de barn som tvingats på flykt. Vi gläder oss
över beslutet i EU-domstolen att ensamkommande barn ska kunna 
undantas från Dublinförordningens regler.

Nu är det viktigare än någonsin att åldersbedömningar görs med 
omsorg och goda marginaler. Barns egna asyl- och psykosociala skäl 
ska beaktas. Barns situation i olika länder ska belysas. Barnfamiljer 
ska skyndsamt få möjligheter till familjeåterförening. Konventionen 
om barnets bästa behöver bli direkt svensk lag.


