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2012-‐10-‐23	  
	  
	  
Till	  Försvarsdepartementet	  
Ulf	  Eliasson	  
103	  33	  	  Stockholm	  
registrator@defence.ministry.se	  
(1	  ex	  på	  papper,	  även	  via	  e-‐post)	  
	  

	  
SOU	  2012:29	  
Internationellt	  stöd	  vid	  kriser	  
	  (Dnr:	  Fö2012/845/SSK)	  
	  
	  

Remissvar	  från	  Sveriges	  Kristna	  Råd	  
	  
Sveriges	   kristna	   råd	   (SKR)	   består	   av	   25	  medlemskyrkor	   och	   1	   observatör.	   Dessa	   26	   kyrkor	  
representerar	  tillsammans	  praktiskt	  taget	  alla	  kristna	  kyrkor	  och	  samfund	  i	  Sverige.	  
	  
Med	  grund	  i	  kristen	  tro	  är	  kyrkorna	  i	  Sverige,	  liksom	  runt	  om	  i	  världen,	  engagerade	  i	  frågor	  
som	  rör	  människors	   liv,	   värdighet	  och	   rättigheter.	  Kyrkorna	   i	   Sverige	  har	   stora	  kontaktytor	  
med	   människor	   i	   olika	   livssituationer.	   Frågor	   om	   människors	   villkor	   aktualiseras	   i	   olika	  
sammanhang,	   inte	  minst	  bland	  de	  människor	   som	  migrerat	   till	   Sverige.	  Flera	  av	  kyrkorna	   i	  
Sveriges	  kristna	  råd	  har	  stor	  kontaktyta	   i	  det	  sammanhanget.	  Kyrkorna	   i	  SKR	  vill	   samverka	  
med	  andra	  samhällsaktörer	  för	  ett	  välkomnande	  och	  inkluderande	  samhälle	  där	  människors	  
rättigheter	  och	  värdighet	  värnas.	  
	  
	  
	  
I	  dagens	  globaliserade	  värld	  är	  det	  ömsesidiga	  beroendet	  och	  påverkan	  mellan	  länder	  och	  
folk	  på	  många	  sätt	  starkare	  är	  tidigare.	  Stater	  som	  ofta	  intagit	  rollen	  av	  hjälpare,	  när	  andra	  
drabbats,	  kan	  enklare	  få	  tillgång	  till	  stöd	  från	  andra	  när	  en	  allvarlig	  händelse	  inträffat.	  För	  att	  
detta	  ska	  fungera	  i	  den	  akuta	  situationen	  krävs	  först	  och	  främst	  att	  de	  praktiska	  och	  rättsliga	  
förutsättningarna	  finns,	  men	  också	  en	  insikt	  om	  att	  även	  Sverige	  ibland	  hamnar	  i	  rollen	  av	  
att	  vara	  hjälpbehövande.	  
	  



 2 

Sveriges	  kristna	  råd	  biträder	  utredningens	  förslag	  om	  fortsatt	  arbete	  för	  att	  stärka	  Sveriges	  
förmåga	  att	  ta	  emot	  internationellt	  stöd.	  	  
	  
Utredningen	  konstaterar	  att	  frivilligorganisationernas	  roll	  bör	  ses	  över.	  Kyrkorna	  bidrar	  
gärna	  i	  krishantering,	  både	  lokalt/för	  enskilda	  och	  nationellt.	  Erfarenheten	  av	  att	  möta	  
människor	  i	  sorg	  och	  kris	  är	  grundläggande.	  Kyrkornas	  rum,	  rit	  och	  språk	  erbjuder	  en	  miljö	  
för	  att	  i	  gemenskap	  bearbeta	  det	  överväldigande	  och	  ibland	  outhärdliga.	  	  
	  
Trossamfundens	  betydelse	  för	  samhällets	  krisberedskap	  tydliggörs	  bland	  annat	  i	  MSB:s	  
samrådsgrupp	  med	  trossamfunden,	  och	  genom	  SST,	  Nämnden	  för	  statens	  stöd	  till	  
trossamfunden,	  som	  samordnar	  en	  nationell	  interreligiös	  katastrofgrupp.	  
	  
Liksom	  andra	  frivilligorganisationer	  har	  trossamfunden	  lokalkännedom	  och	  kontaktnät	  som	  
kan	  vara	  särskilt	  värdefulla	  i	  en	  krissituation.	  	  
	  
Frivilligorganisationerna	  bör	  involveras	  i	  ett	  fortsatt	  arbete	  för	  att	  stärka	  Sveriges	  
möjligheter	  att	  ta	  emot	  internationellt	  stöd.	  
	  
Möjligheten	  att	  ta	  emot	  internationellt	  stöd	  bygger	  på	  samverkan	  genom	  internationella	  
organisationer	  och	  överenskommelser.	  Även	  kyrkor	  och	  trossamfund	  har	  sådana	  
internationella	  samarbetsorgan	  och	  överenskommelser.	  För	  kyrkorna	  i	  Sveriges	  kristna	  råd	  
kan	  detta	  exemplifieras	  med	  ACT	  Alliance	  (Action	  by	  Churches	  Together),	  Kyrkornas	  
Världsråd,	  Lutherska	  Världsrådet,	  den	  europeiska	  kyrkokonferensen	  (KEK)	  och	  
Borgågemenskapen	  (en	  överenskommelse	  mellan	  lutherska	  och	  anglikanska	  kyrkor	  inom	  
Norden,	  Baltikum	  och	  Storbritannien),	  Baptisternas	  världsallians	  och	  Pentecostal	  World	  
Fellowship.	  Den	  Romersk-‐katolska	  kyrkan	  är	  i	  sig	  internationell,	  och	  flera	  av	  de	  ortodoxa	  
kyrkor	  som	  är	  medlemmar	  i	  SKR	  har	  sina	  huvudkontor	  i	  andra	  länder.	  I	  Barentsområdet	  finns	  
en	  samverkan	  mellan	  kyrkorna	  på	  Nordkalotten,	  Luleå	  stift	  inom	  Svenska	  kyrkan,	  som	  också	  
deltog	  i	  Barents	  Rescue	  2012.	  Theobalt	  är	  ett	  nätverk	  där	  kyrkor	  kring	  Östersjöområdet	  
deltar.	  På	  regional	  och	  lokal	  nivå	  finns	  internationella	  kontakter	  bland	  annat	  genom	  så	  
kallade	  vänstift	  respektive	  vänförsamlingar.	  
	  
Utredningen	  påtalar	  behovet	  av	  övning.	  Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  också	  trossamfund	  och	  
frivilligorganisationer	  bör	  involveras	  i	  övningsverksamheten.	  	  
	  	  
Övningars	  fokus	  är	  i	  allmänhet	  det	  akuta	  skedet	  av	  en	  händelse	  och	  där	  särskilt	  frågor	  av	  
operativ,	  teknisk	  karaktär.	  Det	  är	  viktigt	  att	  påminna	  om	  att	  såväl	  enskilda	  drabbades	  som	  
krisorganisationens	  hantering	  och	  upplevelse	  av	  en	  allvarlig	  eller	  extraordinär	  händelse	  
påverkas	  av	  ”mjuka”	  värden.	  Samhällets	  resiliens	  och	  människors	  återhämtningsförmåga	  är	  
beroende	  inte	  bara	  av	  att	  omedelbara	  yttre	  överlevnadsfaktorer	  säkerställs.	  De	  mänskliga	  
behoven	  av	  att	  också	  vara	  del	  av	  en	  aktiv	  gemenskap,	  kunna	  påverka	  sin	  situation,	  känna	  
sammanhang	  och	  hopp	  för	  framtiden	  kan	  stärkas	  genom	  frivilligorganisationernas	  
medverkan.	  I	  ett	  uthålligt	  och	  framåtsyftande	  krishanteringsarbete	  är	  det	  viktigt	  att	  se	  
helheten.	  
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Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
	  
	  
	  
Karin	  Wiborn	  
Generalsekreterare	  	  
Sveriges	  kristna	  råd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Handläggare:	  
Björn	  Cedersjö	  	  	  	  tel	  08	  	  453	  68	  23	  
Detta	   remissvar	   har	   utarbetats	   i	   nära	   samverkan	  mellan	   Sveriges	   kristna	   råd	   och	   Svenska	  
kyrkan.	  


