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Inledning
Det här dokumentet är tänkt som en dokumentation och i någon mån en utvärdering 
av det arbete på många fronter som utförts i, av eller med utgångspunkt i Sveriges 
kristna råds arbetsgrupp för migration och integration. Sedan starten i januari 1994 
har arbetsgruppen flera gånger bytt namn och deltagare och förnyat och förändrat 
sina arbetsformer. 

Dokumentet bygger i huvudsak på läsning av protokoll och minnesanteckningar från 
arbetsgruppens sammanträden, samt av projektplaner och dokumentation som ti-
digare gjorts av projekt och arbetsmetoder. Och även om mycket förändrats genom 
åren, är det ändå vissa problem, frågeställningar och arbetsområden som återkom-
mit då och då. Den som orkar och vill ta sig igenom dokumentet kommer att återse 
och få läsa om en del sådant flera gånger. 

Den första och längsta delen av dokumentet är en tidslinje där jag ur protokoll och 
minnesanteckningar plockat fram större och viktigare beslut och steg i olika skeen-
den. 

Därefter följer några korta, men lite mer fördjupande avsnitt, kring Forum Asyl, några 
projekt, opinionsbildning, kontakter med politiker och myndigheter, remissyttranden 
och Påsk- och Juluppropen. Några av dessa avsnitt går delvis i varann. Avslutnings-
vis finns ett resonerande avsnitt kring vad som varit lyckade arbetssätt, som SKR 
därför bör fortsätta med, och vad som inte gått fullt så bra – eller kanske överhuvud-
taget inte blivit av, trots att beslut fattats.

Dokumentet gör på intet sätt anspråk på att vara heltäckande. Inte heller finns någon 
ambition åt det akademiska hållet.

Jag som satt ihop det här dokumentet heter Peter Karlsson. Från våren 2006 och två 
år framåt arbetade jag som projektsekreterare i projektet Religion och integration 
– för ökad kunskap och kompetens. Därefter arbetade jag med SKR:s kommunika-
tion till slutet av 2011. Hösten 2016 till våren 2019 var jag tillbaka på SKR, då som pro-
jektledare för utbildningsprojektet #Värme. Slutligen har jag under perioden augusti 
2019 till augusti 2020 haft en halvtidstjänst som samordnare av SKR:s arbete med 
migration och integration. 
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Under de båda projektperioderna och under det senaste året har jag själv varit en 
del av arbetsgruppens arbete och därför kunnat följa det på mycket nära håll. Det 
har varit oerhört lärorikt att få ta del av kunskapen och erfarenheterna hos de repre-
sentanter för SKR:s medlemskyrkor och närstående organisationer som funnits med 
i arbetsgruppens möten och arbete, flera av dom under en lång rad år. I arbetsgrup-
pen har funnits och finns en oerhört stor kompetens kring asyl-, flykting- migrations- 
och integrationsområdena. Arbetsgruppen som helhet och enskilda ledamöter har 
också starkt bidragit till SKR:s goda rykte och förtroende bland politiker och myndig-
heter. 

Göteborg i september 2020

Peter Karlsson
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Tidsaxel 
Förklaringar av ett antal förkortningar som används i texten.

ag  =  arbetsgrupp(en)
nvg  =  nätverksgrupp(en)

CCME  =  Churches´ Commission for Migrants in Europe 
MV  =  Migrationsverket
SvK  =  Svenska kyrkan

SKR  =  Sveriges kristna råd
gs  =  generalsekreterare
T-O T  =  Thord-Ove Thordson, tidigare gs
LM  =   Lennart Molin, tidigare direktor för SKR:s avdelning Kyrka-Sam-

hälle eller Ekumenisk diakoni
BC  =  Björn Cedersjö, d:o

MJ  =  Misha Jaksic, samordnare av den ortodoxa kyrkofamiljen, SKR
PK  =   Peter Carlsson/Karlsson, projektsekreterare/informationssam-

ordnare/ projektledare/samordnare, SKR (vid olika tider)
KW  =  Karin Wiborn, gs, SKR
MS  =  Mikael Stjernberg, kommunikatör, SKR

Några ledamöter i ag, nu och tidigare:

GJ  =  George Joseph, Caritas/Stockholms katolska stift
MW  =  Michael Williams, Västerås stift, Svenska kyrkan
AS  =   Anders Sundquist, Rådgivningsbyrån för asylsökande 
  och flyktingar
BJ  =  Bo Johansson, d:o
LR  =  Lena Rösell, Sociala missionen
KH  =  Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan
AK  =  Anna Karlgren, d:o 
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931130  SKR:s styrelse fastställer riktlinjer för ”Arbetsgruppen för invand-
rings- och integrationsfrågor.”

940110  Ag håller sitt första sammanträde. Ordförande är Birger Hassel och 
vid sammanträdet närvarar 10 personer representerande kyrkor i de 
fyra kyrkofamiljerna samt Frikyrkliga studieförbundet, Kristna Freds-
rörelsen och Sveriges Unga Katoliker (GJ var invald i gruppen, men 
frånvarande vid första sammanträdet.)

 
940214  Ett au för ag sammanträder. Bland annat initieras arbete med ett re-

missyttrande över betänkandet ”Uppehållstillstånd och avvisning, vil-
ken betydelse skall en utlännings vandel tillmätas?”

940304  Ag:s andra sammanträde. Vid detta beslutas bland annat att ansöka 
om en rikskollekt från Svenska kyrkan under 1995. Efter ansökan från 
Svenska Ekumeniska nämnden hade SKR fått en rikskollekt under 
1994, som enligt beslutsmeddelandet från SvK avsåg även 1995. Man 
ansöker ändå för 1995, bland annat med hänvisning till behovet av in-
tegrationsarbete och kamp mot rasism och främlingsrädsla.

 
940802  Vid ag:s möte meddelas att SKR:s styrelse 940609 beslutat överta 

Sveriges frikyrkoråds medlemskap i CCME. Medlemsavgiften ska 
delbetalas av SKR och SvK.

950209  Vid ett ag-sammanträde – där även SKR:s gs T-O T närvarade – ut-
trycker några ledamöter, som inte ingår i ag:s au, missnöje med ar-
betssättet under 1994. De missnöjda är bland annat besvikna över att 
de inte hade något att säga till om när det gällde planeringen av Forum 
Asyl. En slutsats av mötet blev att inte välja något nytt au. Målet var 
istället att hela ag skulle mötas varannan månad. 

  
  Vid detta sammanträde beslutades också att arrangera en konferens 

om kyrkliga handlingar, risken för kollisioner mellan kyrkorna och pro-
selytism. (FSR hade hållit en samtalsdag med liknande ämne i novem-
ber 1994.) Någon konferens enligt ovan genomfördes dock aldrig, p g 
a allt för få anmälda.

Resten av 1995
  Vid flera sammanträden anmäler fler än hälften av ledamöterna för-

hinder (eller uteblir ändå!)
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Sommaren 1995
  I nyhetsbrev från Statens Invandrarverk summeras antalet asylsö-

kande under juli-september: totalt 2 200 personer, varav 534 från 
Irak, 269 från (Rest-)Jugoslavien, 211 från Bosnien-Hercegovina.

951201  Nya ledamöter väljs in i ag. Biskop William Kenney utses till gruppens 
ordförande. 

960823  Vid sammanträdet uttrycks ett önskemål från ag att få med någon 
av juristerna från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i 
gruppen. 

961030  Frågan om SKR:s medlemskap i CCME har gått i stå. Borde SKR istäl-
let gå med i ECRE (European Council on Refugees and Exiles)? Det 
finns inte ekonomi till båda medlemskapen. 

970225  Ag önskar fördjupa sig kring integration och inspirera till utbildningar 
på detta område i medlemskyrkorna.

1996-97  Flera remissyttranden, bland annat ett om Sveriges eventuella an-
slutning till Schengen-avtalet, avges. 

970528 Det sista återfunna protokollet från ett ag-sammanträde 1997.

1998  Under året hålls sju sammanträden med ag. Samtidigt förbereds 
inom SKR en omorganisation av arbetet inom alla arbetsområden; 
man vill övergå till en ”nätverksmodell”. Ur PM: ”Nätverk kan initieras 
av SKR men ska i regel inte bildas eller drivas av SKR. Nätverken kan 
heller inte ”ägas” av SKR utan samarbetet mellan SKR och nätverk är 
ett samarbete mellan självständiga parter.” Vidare: ”Det naturliga är…
att enskilda kyrkor – eller ekumeniska fackorgan – initierar och dri-
ver nätverk med andra intresserade kyrkor eller organ. Sedan kan 
de samverkande kyrkorna ställa nätverken till helhetens/SKR:s för-
fogande eller SKR kan samverka med nätverken. SKR:s relationer till 
olika nätverk måste därför med nödvändighet skifta i såväl form som 
innehåll, beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.”

Dec 1998  I verksamhetsrapport för 1998 redogör ag för sitt beslut att från och 
med nu fungera som ett nätverk inom ramen för SKR:s arbete. Man 
avser att under 1999 inbjuda ytterligare personer att delta i arbetet. 
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990114  ”SKR:s nätverksgrupp kring invandrings- och integrationsfrågor” hål-
ler sitt första sammanträde. Formellt beslut fattas om ”att fortsätta 
sitt arbete som ett nätverk inom SKR” och ”att inbjudan till nya del-
tagare i nätverket ska sändas ut…”, undertecknad av såväl nätverks-
gruppens ordförande William Kenney som SKR:s generalsekreterare 
T-O T.

990628  Vid sammanträdet förbereds flera remissyttranden, bland annat 
kring SOU 1999:34, Svenskt medborgarskap. Två nya medlemmar i 
nvg, från Stockholms stadsmission respektive Linköpings stift, väl-
komnas.

 
2000-2001  Ett stort antal protokoll saknas. Oklart hur många sammanträden 

som hölls.

020903  Nvg håller sitt första sammanträde sedan 19 april. I protokollet finns 
noterat kritik från ledamöter mot gruppens arbetsformer, men också 
mot medlemskyrkorna. Migrationspolitik och remissyttranden anses 
ta (för) stort utrymme under sammanträdena. Ledamöternas delta-
gande vid möten är ”varierande” vilket inte skapar nödvändig konti-
nuitet. Samfundens intresse för flykting- och integrationsfrågor tycks 
inte vara tillräckligt stort. Nvg beslutar att inte träffas mer i nuvarande 
konstellation.

030828  LM inbjuder i ett brev tillsammans med MJ, GJ och MW till planering 
av en reflektionsdag om kyrkornas roll på migrationsområdet. Mot-
tagare av brevet är ”…framför allt SKRs medlemskyrkor men också 
andra organisationer och framför allt enskilda personer som på olika 
sätt varit indragna i kristet ekumeniskt arbete kring frågor om invand-
ring och integration.”

040429  Reflektionsdagen genomförs i Immanuelskyrkan, Stockholm. Bland 
deltagarna finns biskop Anders Arborelius, AS, MW, LR, Annika Wirén, 
Leena Björstedt, Peter Lööv (sedermera Lööv Roos). En slutsats som 
delas av många vid mötet är att det behövs utbildning. Också lobby-
arbete nämns som en viktig deluppgift. Reflektionsdagens resultat 
skickas med till vad som nu kallas ”Arbetsgruppen för migrationsfrå-
gor inom Sveriges kristna råd.”

040601  Denna ag håller sitt första möte. Man samlar upp och sorterar i det 
som diskuterats på reflektionsdagen. Opinionsbildning, där SKR:s 



|  8 |

styrelse sägs vara vidöppen när det gäller att ge sitt stöd. Utbildnings-
insatser skulle Rådgivningsbyrån kunna stå för, men då behöver yt-
terligare resurser skjutas till. En arbetsfördelning bör göras inom 
gruppen och de viktigaste frågorna ringas in. Beslutet blir att uppdra 
åt MJ, GJ, LR och AS att göra ett förslag till arbetsbeskrivning för ar-
betsgruppen. 

Odaterat dokument, troligen sent 2004 
  Från SKR:s styrelsemöte rapporteras att styrelsen är positiv till ett 

förslag om en utbildningssatsning, men önskar att arbetsgruppen 
preciserar förslaget. GJ, LR, AS och MW utses till beredningsgrupp 
för att ta fram ett mer preciserat förslag till utbildningar. 

050210  Vid detta sammanträde kallas gruppen (för första gången!) för ”SKR:s 
arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor”. Berednings-
gruppens förslag till utbildningsprogram redovisas. Målgrupperna är 
två, kyrkoledningar samt såväl anställda som frivilliga på lokal nivå. 
Arbetsgruppen diskuterar möjligheten att söka EU-medel från Euro-
peiska flyktingfonden (ERF) III. Två ”provkurser” planeras till hösten 
2005.

  Vid detta sammanträde diskuteras också ett förslag från SKR:s pre-
sidium om ”ett upprop till förmån för de gömda flyktingbarnen och för 
en bättre och fungerande asyllagstiftning”. Arbetsgruppens uppdrag 
är att formulera ett underlag till upprop och presentera det för styrel-
sen den 10 mars. Den 13 mars tänker sig presidiet att vid en gudstjänst 
i Storkyrkan läsa upp uppropet och starta en namninsamling som ska 
pågå övre de båda kyrkotraditionernas (väst och öst) påskfiranden. 
Med anledning av detta ska uppropet kallas Påskuppropet. MW har 
gjort ett förslag till uppropstext, som överlämnas till SKR:s kansli för 
vidare bearbetning.

050513  När arbetsgruppen sammanträder ett par dagar innan de insamlade 
namnunderskrifterna ska lämnas in, har 154 000 personer skrivit un-
der uppropet och ett stort antal förslag på hur uppropet ska följas upp 
ventileras. 

050815  Ag fortsätter diskutera opinionsbildningsarbetet i Påskuppropets 
kölvatten. En debattartikel undertecknad av kyrkoledarna publicera-
des i Dagens Nyheter den  5 augusti. Den 14 september ska riksdagen 
debattera och rösta om en fempartimotion (ledamöter från samtliga 
partier utom (S) och (M)). Inför detta diskuterar ag om det går att hitta 



|  9 |

en annan lösning än amnesti – själva det ordet tycks utgöra en låsning 
för till exempel (S). 

  Datum för två pilotkurser under hösten, i Göteborg och Sundsvall, 
fastläggs. En ansökan om medel ska inlämnas till ERF III i november. 

050829  Ag konstaterar att vare sig det brev man skrivit till ledamöterna i 
riksdagens socialförsäkringsutskott eller det mer utförliga brev man 
skickat till migrationsminister Barbro Holmberg har medfört någon 
reaktion från adressaterna. Ytterligare ett brev ska skickas till samt-
liga riksdagsledamöter inför omröstningen den 14 september. En för-
bön ska också formuleras och läggas ut på SKR:s hemsida. Ag beslu-
tar att också arrangera en gudstjänst samma dag. 

051006   Ag konstaterar ”att kyrkorna verkligen står i centrum av flyktingde-
batten och att det känns roligt att kyrkorna genom Påskuppropet så 
tydligt visat sitt ställningstagande utan att ta partipolitisk ställning”.

  Pilotkursen i Göteborg har hållits med gott utfall. Nästa pilotkurs blir i 
Sundsvall i slutet av november och därefter är gruppen angelägen om 
att snarast få klart med datum för vårens utbildningar. LM och utbild-
ningsgruppen ansvarar tillsammans för att skriva ansökan till ERF III 
om medel till utbildningsserien. 

060209  En tjänst som projektsekreterare för utbildningsprojektet har utlysts 
på SKR:s hemsida. Inför projektet diskuterar ag vidare att i samver-
kan med studieförbunden Bilda och Sensus ta fram ett utbildnings-
material, 1000 pärmar med tryckt material + möjlighet att ladda ned 
kompletteringar. Detta finns med i projektmedelsansökan till ERF III. 

060302  Vid sammanträdet rapporteras att ansökan om ERF-medel såväl till 
utbildningsprojektet som till ett integrationsprojekt  har beviljats. Inte-
grationsverket har också bifallit ansökan om medfinansiering och PK 
har anställts som projektsekreterare för båda projektdelarna. 

  Vid sammanträdet visades en folder som kyrkor i Schweiz tagit fram, 
där de redogör för sina ställningstaganden i migrationsfrågor, med 
hänvisningar till bibelord. KH föreslog att SKR ska ta fram en liknande 
folder och visade en första skiss. 

060406  Planering av utbildningar under hösten inom projektet ”Religion och 
integration – för ökad kunskap och kompetens” fortskrider. En beräk-
ning av hur mycket tid arbetsgruppens ledamöter lägger ner i pro-
jektet behöver göras. Dessa antal timmar ska sedan godkännas av 
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respektive ledamots arbetsgivare och kan därefter ingå i det som är 
SKR:s egeninsats i projektet.  

  Idén med broschyr med kyrkornas ställningstaganden i migrations-
frågor utvecklas nu ytterligare genom ett förslag från MW att man, 
förutom med bibelord, kan motivera ställningstagandena med formu-
leringar ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

060508  PK informerar ag om att han söker kontakt med personer på de myn-
digheter som SKR hoppas ska vilja delta i ”integrationsdelen” av pro-
jektet. 

  Det förslag till yttrande över ett betänkande om anhöriginvandring 
som tagits fram av AS och LR diskuteras. Förslaget är att SKR ska till-
styrka utredningens förslag, som innebär att det blir lättare för åldriga 
föräldrar och barn över 18 år att få återförenas med sina barn respek-
tive föräldrar i Sverige. Utredningen föreslår inget försörjningskrav 
utan lämnar till riksdagen att avgöra om ett sådant ska införas.

 
060619  Den del av projektet som syftar till att få till stånd en så kallad tema-

grupp, med medverkan från trossamfund och relevanta myndigheter 
när det gäller integration, har diskuterats på ett möte där flera myn-
digheter var representerade. Integrationsverket kommer att delta i 
fortsättningen. Migrationsverket var positiva men har inte tagit slutlig 
ställning. AMS kommer inte att delta. SKL och Myndigheten för skol-
utveckling var negativa under mötet, men återkommer med definitivt 
svar.

 
060824  Vid ag:s sammanträde meddelas att PK skrivit ut inspelningarna av 

de föredrag som ska ingå i studiematerialet – föredrag som hållits av 
AS, LR och MW. 

  Broschyren med kyrkornas migrationspolitiska ställningstaganden – i 
detta protokoll under rubriken ”Migrationspolitiska teser” – bearbe-
tas vidare och utkastet ska presenteras på SKR:s styrelsemöte den 
6-7 september. 

  Remissyttranden över Diskrimineringsutredningen och Utredningen 
om omprövning av medborgarskap diskuteras.

061017  Rapporteras om en ”grundkurs” (Göteborg) och en ”fördjupningskurs 
med tema integration” (Linköping) inom ramen för projektet.

  Temagruppen med deltagare från religioner och myndigheter på in-
tegrationsområdet har haft sitt första möte. Förutom deltagare från 
kyrkorna fanns representanter från Sveriges muslimska råd, Judiska 
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Centralrådet, Integrationsverket och Migrationsverket. 
  En ansökan om medel inför ett andra projektår måste inlämnas se-

nast 15 november. KH och PK förbereder ett utkast som skickas till 
gruppen för synpunkter. 

  Dokumentet med migrationspolitiska teser ska gås igenom en gång 
till i SKR:s styrelse innan det skickas ut till medlemskyrkorna. 

  Rapporterades vidare om reaktioner från riksdagspartiernas ledare 
på ett brev som SKR skickat till dem angående utredningsförslaget 
om familjeåterförening – som inte hann behandlas i riksdagen före va-
let i september 2006. (V), (S), (FP) och (MP) har svarat, med i lite olika 
grad positiva grundtoner. 

070327  Planering av ytterligare kurser. Utbildningsmaterialet är inlämnat för 
layout, med sikte på tryckning vid midsommartid, så att det är klart till 
höstens kurser. (Någon tryckning av materialet skedde aldrig.)

  Temagruppen ”Med tron som grund” – med representanter för reli-
gioner och myndigheter – har tagit fram ett dokument, där man upp-
manar sina motsvarigheter på lokal nivå att söka samverkan med 
varandra. Om de högsta instanserna i respektive sammanhang god-
känner dokumentet är tanken att det ska kunna presenteras på den 
så kallade Tylösandsveckan, då många kommunalt anställda som ar-
betar med introduktion av nyanlända finns med. 

  De migrationspolitiska teserna, som nu fått namnet Detta vill vi – kyr-
korna och migrationsfrågorna skickas ut tillsammans med övrigt ma-
terial inför SKR:s årsmöte. 

Våren 2007  Delrapporten till ERF III för projektets verksamhet under 2006 ledde 
till en mängd följdfrågor och ett stort antal kompletteringar måste gö-
ras. 

  När dessa gjorts blev resultatet ändå att en del ERF-medel måste 
återbetalas, då projektets verksamhet blivit billigare än budgeterat.

071026  Kompletterande ansökan om projektmedel har gett ”extra” pengar 
att använda för tryckning av Detta vill vi. Inför våren 2008 planeras nu 
olika typer av kurser plus särskilda temadagar kring Detta vill vi. 

  Remissyttrande om ett betänkande kring arbetskraftsinvandring dis-
kuteras. Arbetsgruppen är positiv till förslagen. 

  En kampanj för rätt till vård för ”papperslösa” är på gång, med bland 
andra Röda korset som initiativtagare. Arbetsgruppen tillstyrker att 
SKR ska stödja kampanjen. 
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Våren 2008  Delrapporten till ERF för projektets verksamhet under 2007 ledde 
även den till en mängd följdfrågor och ett stort antal kompletteringar 
behövde göras. 

  Öhrlings PWC gjorde på ERF:s uppdrag en finansiell kontroll av pro-
jektet.

Hösten 2008  I september inlämnas slutrapporten för projektet. (I materialet på 
Riksarkivet finns inget dokument där Migrationsverkets fondenhet 
ger något slutligt godkännande av rapporten!)

081001  I protokollet nämns (för första gången) konvertiter till kristen tro och 
hur svårt det är för dem att bli trodda i samtal med MV:s handläggare.

081212  Situationen för kristna i Irak diskuteras. Möjligheten att undersöka 
den på plats, dvs göra en resa till Irak, nämns.

  En lagrådsremiss och tre betänkanden – varav ett om försörjnings-
krav vid anhöriginvandring – nämns, kring vilka SKR planerar att sam-
verka med Rådgivningsbyrån och Caritas om författandet av remiss-
svar.

  Inför Sveriges EU-ordförandeskap första halvåret 2009 kommer SKR 
att ge ut två skrifter. GJ och MW arbetar med ett avsnitt om migration 
som ska ingå i skrifterna. 

   
090318  MJ blir ag:s samordnare och sköter från och med nu dagordning och 

minnesanteckningar.
  Diskuteras utbildningar om religion som asylskäl i samverkan med 

MV. Inte helt oproblematiskt, eftersom de två samverkande parter-
nas motiv är så olika: ”Vi vill ge större kompetens kring frågor om re-
ligion och tro som asylskäl men Migrationsverket vill lära sig avslöja 
bluffande konvertiter.”

  Samtal om möjligheten att projektanställa en person för att samman-
ställa och analysera en samling asylärenden som ska visa på svårig-
heterna med skyddsbedöm-ningar. Resultatet skulle kunna publice-
ras ”i samma serie” som Detta vill vi. 

090424  Ett ytterligare EU-finansierat projekt, ”Kunskap och engagemang”, 
planeras, även detta i så fall med ekonomiskt stöd från Europeiska 
flyktingfonden, ERF III.  

  Agneta Gustavsson har anställts (av Svenska kyrkan) för att arbeta 
med sammanställningen av ovan nämnda praxissamling. 
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090618  SKR:s representanter har träffat ansvariga på MV:s fondenhet och 
presenterat innehåll och finansieringsplan för projektet Kunskap och 
engagemang, som bland annat ska innefatta utbildning av ”följeslaga-
re”, personer som ska kunna finnas med och bistå asylsökande under 
dessas färd genom asylprocessen. MV:s reaktion var mycket positiv. 

  Engagerade människor har efterfrågat ett nytt ”påskupprop” med fo-
kus på avvisningar av irakiska flyktingar, något som ag dock avvisar. 
Man menar att det är viktigt att lyfta mänskliga rättigheter och möjlig-
heter för de kristna att stanna i Irak, men även de mest utsattas möj-
lighet att få asyl i Sverige. De opinionsbildande insatserna bör riktas 
mot riksdagen. Särskilt fokus bör läggas på barnens situation, och då 
inte bara irakiska och inte bara kristna(s) barn.

090922  SKR hade inbjudits och uppmuntrats (av Håkan Sandvik) att delta 
i (och rekommendera andra att delta i) en demonstration på Sergels 
torg med uppmaningen till MV att ompröva tagna beslut gällande re-
ligiösa minoriteter. Detta föranledde en lång diskussion i ag om SKR:s 
arbetssätt och metoder. Då endast tre av ag:s ledamöter var närva-
rande, ansåg de sig inte kunna fatta ett så stort och avgörande beslut, 
utan ville att fler ledamöter skulle ges möjlighet att bidra till diskussio-
nen. Man beslutade att Håkan S skulle få del av minnesanteckningarna

  Det kraftiga oförutsedda ”manfallet” ledde också till ett mer övergri-
pande samtal om behovet av bredare representation i ag från de olika 
kyrkotraditionerna.

091118  Andreas Alexandersson, nyanställd som projektledare för Kunskap 
och engagemang, deltog i ag:s sammanträde. I projektet ska utbildas 
”följeslagare” under en tredagarskurs. Också insamling av landinfor-
mation ska ingå i projektets arbete och fokuseras genom fyra semi-
narier, ett per land. 

  Praxissamlingen, som nu fått namnet ”Skilda världar”, ska lanseras 
vid en hearing med medverkan av ärkebiskop Anders Wejryd och re-
presentanter för riksdagspartierna.

100111  Följeslagarkursen inom projektet Kunskap och engagemang planeras 
till mars 2010 och landseminarierna till april-maj och augusti-septem-
ber. Ag föreslår att seminarier om Egypten hålls i Stockholm och Gö-
teborg och om statslösas situation i Stockholm och Malmö. 

100427  Landseminarierna beslutas nu ska handla om Etiopien och DRKongo 
(”Kinshasa”).
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100823  Få anmälda till landseminarierna, ingen alls till ett av Etiopiensemina-
rierna, vilket ställs in. Projektdelen om följeslagare (”medföljare” blev 
det slutgiltiga begreppet) drog också få deltagare. Sju personer gick 
utbildningen, endast en av dom fungerade som medföljare.

100923  De tre landseminarier som genomfördes upplevdes sammanfatt-
ningsvis som mycket lyckade. 

101021  Samtal om etiska-teologiska aspekter i migrationssystemet. Vilka 
möjligheter har kyrkorna att få till sådana samtal med ansvariga po-
litiker, såsom migrationsministern? Både ansvariga inom MV (Dan 
Eliasson) och i riksdagen efterfrågar kyrkornas utmaningar på etisk-
moralisk grund. MJ fick i uppdrag att ta med sig utmaningen till SKR(s 
ledning). (Denna fråga bordlades i de två följande sammanträdena, 
då inget nytt fanns att rapportera.)

110311  Bengt Sjöberg och MW redogjorde för ett möte de haft med MV:s 
rättschef Mikael Ribbenvik om konvertiter. Myndigheten är skeptisk 
till dop och omvändelser som sker efter lagakraftvunna beslut, man 
menar att de tillkommit för att personen är desperat och absolut vill 
stanna i Sverige. Ag föreslog att presidiet skulle ta initiativ till ett semi-
narium kring konvertitfrågan. 

111108  Planeringen inför 2012 års Almedalsvecka har påbörjats. ”Migration” 
är ett av tre teman som SKR och Svenska missionsrådet ska samver-
ka omkring.

  Rapporterades också att den arabiska översättningen av Detta vill vi 
är färdiglayoutad och klar för tryckning.

120305  MV:s nya rättsliga ställningstagande när det gäller religion/konverte-
ring som asylskäl har kommit. Ag bedömer att ställningstagandet är 
bra, men det behöver följas upp med utbildning av berörd MV-perso-
nal. 

120924  Svenska kyrkan bjuder sedan några år in till ekumeniskt nätverksmö-
te för flykting- och integrationsfrågor. SvK:s KH föreslår att SKR ska 
vara inbjudare fortsättningsvis, så att det verkligen blir ekumeniskt. 
Att använda en annan lokal än kyrkokansliet i Uppsala, där mötena 
hållits hittills, ses av några som viktigt för att ge rätt ekumenisk känsla. 

121015  MV har kontaktat KW för att få till ett möte. En hög MV-tjänsteman har 



uttalat sig positivt om kyrkornas erbjudande om samarbete kring ut-
bildningar. 

121115  Rapport från ett möte i Köpenhamn mellan personer som arbetar 
med migrationsfrågor i nordiska kyrkor och ekumeniska organisatio-
ner. (CCME var inte inblandat vid detta tillfälle.)

  SKR-ledningens möte med MV om utbildningssamverkan har skjutits 
upp. Inväntar nytt datum.

 
121205  Mötet med MV kommer att hållas den 11 dec. Fredrik Beijer kommer 

från MV, KW från SKR. Ag representeras av MW och Bengt Sjöberg. 
Viktigt att lyssna in MV:s reaktion på SKR:s erbjudande om utbild-
ningsinsatser. BJ från Rådgivningsbyrån understryker att kyrkorna – 
präster, diakoner, pastorer – behöver utbildas i hur man skriver intyg 
på bästa sätt. 

  SKR:s arbetsgrupp står nu som inbjudare till de ekumeniska nätverks-
dagar som ska hållas 11-12 april. (Svenska kyrkan är dock alltjämt värd 
för dagarna och de genomförs på kyrkokansliet i Uppsala.) BC ska ta 
upp frågan om ekonomiskt bidrag till arrangemanget från SKR med 
styrelsen. 

130228  Vid mötet mellan MV och SKR har Fredrik Beijer bett SKR komma 
med förslag på lämpliga tider för utbildningsdag om religion som asyl-
skäl. Ag noterar att det vore bra att även nå migrationsdomstolarnas 
personal med utbildning.

130405  Rapporteras om ytterligare steg på vägen mot utbildningssamverkan 
med MV. Planeras på fem platser i landet, med tydligt fokus på kon-
version. ”Tro och trovärdighet” föreslås som rubrik för dagarna. 

  Också SKR:s arrangemang i Almedalen till sommaren får allt skarpa-
re konturer. Ag:s syn på lämpliga teman för debattartikel och därpå 
följande samtal eller seminarium efterfrågas av SKR:s styrelse.

130612  Den första utbildningen i serien ”Tro och trovärdighet” har hållits. Ge-
nerellt blev responsen god; bra fallstudier och frågestund. En helhets-
bild av svensk kristenhet och en beskrivning av hur konversion kan gå 
till i olika kyrkotraditioner saknades. (Har kommit med i senare utbild-
ningsdagar, både med MV och domstolarna). 

  I anteckningarna nämns ytterligare en utbildningssatsning; flykting-
följeslagare från de orientaliska kyrkorna behöver utbildning i gäl-
lande lagar och regler, men också instruktioner om attitydfrågor vid 
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mötet med MV:s tjänstemän. SKR:s styrelse ställer sig positiv till sa-
ken och i minnesanteckningarna sägs att ärendet ska följas upp till 
hösten. (Detta gjordes dock aldrig.)

 
131206  Planeringen inför kommande vårs nätverksdagar i Uppsala har på-

börjats. Av dessa dagar planeras en hållas i Kyrkans hus (= kyrko-
kansliet) och den andra i Uppsala missionskyrka. 

  Under Övriga frågor förs ett kort samtal om tidigare och framtida 
utbildningssatsningar. SKR har tidigare sagt att man vill undvika att 
söka medel från EU-fonder, då de kräver ett mycket komplicerat re-
dovisningsförfarande. Ag beslutar dock att bordlägga frågan och ta 
upp den igen under hösten 2014, med fokus på 2015. 

140224  Ag-representanter och ett par MV-tjänstemän har genomfört ge-
mensam utvärdering av de fem utbildningarna i serien ”Tro och tro-
värdighet”. MV:s deltagare har gett mycket goda omdömen, men fler 
utbildningar är inte aktuella för tillfället.

140618  Rapporteras att KW och Håkan Sandvik medverkat vid Domstolsa-
kademins utbildning för dem som arbetar vid migrationsdomstolarna.

141201  Ett brev som ag skickat till migrationsministern – oklart när – har 
”ännu inte fått någon som helst respons”.

  I anslutning till ett samtal om behovet av fler ”gode män” rapporteras 
att 7 000 ensamkommande flyktingbarn har kommit till Sverige un-
der den senaste tiden.

150123  Denna vår planeras att nätverksdagarna ska hållas i Stockholm, troli-
gen Immanuelskyrkan.

  Ag uppmärksammar åter att det behövs utbildning i frågorna kring 
konvertiter även inom kyrkorna. En mindre grupp får i uppdrag att 
sätta igång planering för ekumeniska utbildningar. Vidare diskuteras 
att lägga ut förslag till hur dopintyg kan skrivas – och andra relevanta 
dokument – på en sida under www.skr.org. 

150219  Mer samtal om utbildningar kring konvertitfrågorna. Ag är bekymrad 
över att Pingst meddelat att de inte vill finnas med i planeringen av så-
dana. Man vill gärna ha fortsatt samverkan med MV och kontakt ska 
tas för att få med en föreläsare därifrån vid den första utbildningen, 
som ska hållas i Stockholm. 

  Justitieministern, som också ansvarar för migrationsfrågorna, har in-
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bjudit SKR till Asylforum – det som tidigare kallades Asylnätverket. 
Även Svenska kyrkan och Rådgivningsbyrån är inbjudna. Dock inte 
Equmeniakyrkan – IJ kommer att kontakta departementet för att få 
en inbjudan. 

150323  Direkt ur protokollet: ”SKR borde överväga att erbjuda ett utbildnings-
paket med grundkunskaper om migrationsområdet i samarbete med 
medlemsorganisationer samt även andra organisationer. SKR borde 
bevaka möjligheter att dra nytta av EU-medel på detta område och 
samarbeta med exempelvis Bilda.” = ett mycket tidigt embryo till det 
som blev #Värme. 

  När det gäller utbildningar om konvertitfrågorna fanns vid detta till-
fälle ett utkast till program, som nu skulle färdigställas till ett program 
och börja spridas.

150427  SKR:s ledningsgrupp är positiv till att undersöka möjligheterna till en 
utbildningssatsning, förankring ska nu göras i styrelsen. Rådgivnings-
byråns avtal med flera stift i Svenska kyrkan om utbildningsinsatser 
nämndes. MW fick uppdraget att till nästa sammanträde inventera 
behov och resurser samt vad som redan görs i olika organisationer.

  Den första kursen om konvertitfrågor har, då en månad återstår av 
anmälningstiden, bara en dryg handfull deltagare anmälda. Till hösten 
planeras kurser i Linköping och Sundsvall. 

150601  Utvärdering av den första ”konvertitkursen”. Mycket uppskattande 
feedback från deltagarna. Ytterligare utveckling av grundkonceptet 
diskuterades. 

  MW har inte fått så stor/tydlig respons på sina sonderingar om vad 
det finns för grundutbildningar på asyl-/migrationsområdet. Konsta-
terades dock att behoven är väldigt stora och processen inom SKR 
fortsätter. 

150828  SKR:s styrelse har via BC gett uppdraget till ag att ta fram ett utbild-
ningskoncept. Bland möjliga finansieringsvägar nämns att AMIF (EU:s 
fond för asyl, migration och integration) kommer att göra en utlysning 
av projektmedel under hösten. Uppdrogs åt BC att ta kontakt med 
fondansvarig på MV. Studieförbunden nämns som möjliga samar-
betspartners. Att någon från Rådgivningsbyrån bör vara med i plane-
ringsgruppen fastslås. 

  Den stora tillströmningen till Sverige av ensamkommande barn – 
12 000 stycken hittills under 2015 – är den största i hela Europa. Be-
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hovet av fler gode män uppmärksammas. 
  En uppdatering av skriften Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrå-

gorna behöver göras. 

151104  Vid detta tillfälle hade ag besök av två gäster: Jonas Eek från förlaget 
Verbum och Christer Zettergren från Röda korset. Detta är förmodli-
gen förklaringen till de mycket kortfattade anteckningarna gällande 
andra ärenden, såsom Analys av läget och Utbildningar. (Detta sam-
manträde skedde ju mitt i den mest intensiva perioden vad gäller till-
strömning av nya asylsökande till Sverige.)

151207  Ag uppmanar SKR:s styrelse att göra något slags uttalande senast 
under januari 2016. (Detta sammanträde hålls alltså efter den 24 no-
vember, då regeringen införde restriktioner gällande inresa i Sverige 
och informerade om den tillfälliga utlänningslag man planerade att in-
föra sommaren 2016.)

  Tillsammans med Rådgivningsbyrån diskuteras en ansökan om 
medel för ovan nämnda utbildningssatsning. LR och AS redovisar 
sina förslag på vilka som är de viktigaste områdena att utbilda kring 
och får ag:s bifall till dessa: grundläggande juridisk kunskap, psyko-
sociala frågor, möjligheter till ekonomiskt stöd för arbete med migra-
tionsfrågor, frågor rörande ensamkommande barn. 

160222  Uppdateringen av Detta vill vi skjuts upp, med hänvisning till det akuta 
nu-läget. Bordläggs till sammanträdet i maj. 

  Ett upprop med motstånd mot de inskränkningar regeringen infört 
diskuteras. Flera i ag är tveksamma till uppropet, några på grund av 
vaga eller i deras tycke felaktiga formuleringar, några på grund av att 
detta är ett upprop som initierats på annat håll än inom SKR. 

  BC, KW och särskilt Suzanne Jenner på Kyrkornas EU-kontor får ett 
varmt tack för sitt arbete med ansökan om projektmedel från AMIF.

160311  Ett möte med migrationsministern den 23 mars planeras. Förutom 
samtal om lagrådsremissen (gällande ”begränsningslagen”/”den till-
fälliga lagen”) vill delegationen, som leds av biskop Anders Arborelius, 
lyfta fram kyrkornas gemensamma ställningstaganden som de ut-
trycks bland annat i Detta vill vi.

  Ansökan till AMIF har kommit tillbaka med en önskan om komplette-
ringar. Bland annat behöver det antal asylsökande man räknar med 
ska nås av stödinsatser från de som går utbildningarna vara högre.
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160427  Rapport om mötet med migrationsministern. Han tackade kyrkorna 
för deras insatser under hösten och fortsättningsvis, förklarade re-
geringens tillfälliga åtgärder med att allmänheten fått uppfattningen 
att situationen gått över styr och mottog kyrkornas kritik och lovade 
väga in den.

 MW och GJ utses att förbereda uppdateringen av Detta vill vi.
 
160620  AMIF har beviljat medel, ca 3,5 miljoner kronor, till SKR:s utbildnings-

satsning. En egeninsats på 25% krävs, varav Svenska kyrkan lovat 
svara för merparten, 900 000 kronor. En förväntan finns på övriga 
medlemskyrkor att de också ska bidra. Projektet påbörjas 1 septem-
ber 2016 och ska pågå till 31 maj 2019. Två pilotkurser planeras under 
hösten. En projektledare på 75-100% ska anställas. 

160901  PK har anställts som projektledare för #Värme. Ag fungerar som 
referensgrupp för projektet. I en styrgrupp finns, förutom för SKR, 
representanter för Svenska kyrkan, Rådgivningsbyrån samt studie-
förbunden Bilda och Sensus. Bekräftades att de båda planerade pi-
lotkurserna under hösten ska genomföras.

  En fråga som kräver ytterligare bearbetning är hur projektet ska kun-
na redovisa de kontakter för råd och stöd som de som utbildas har 
med målgruppen, asylsökande.    

161003  Beslutades också familjeåterföreningsfrågorna ska ges utrymme un-
der #Värme-kurserna. 

  Ag diskuterade på nytt hur projektet ska kunna redovisa att tillräckligt 
många ur målgruppen – asylsökande – nås av kursdeltagarnas råd-
och-stöd-insatser. 

161107  Över 70 personer har anmält sig till den första pilotkursen i #Värme, 
Jönköping. Återrapporteringen till MV:s fondenhet av antalet råd-
och-stöd-insatser diskuterades ännu en gång, utan att något beslut 
kunde fattas om proceduren. Påmindes om att deltagarna i ag har 
möjlighet – och bör – vara med vid något #Värme-kurstillfälle.

  Från lokal nivå, bland annat i Equmeniakyrkan, rapporteras stor oro 
på grund av utvisningsbeslut för unga afghaner. Man efterfrågar ett 
uttalande från SKR. 

  Ett förslag till uppdatering av Detta vill vi lades fram och ag uppmana-
des att läsa det och komma med synpunkter vid nästa sammanträde. 

161205  #Värme-kursen i Jönköping fick till slut 75 deltagare och PK tvinga-
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des av utrymmesskäl säga nej till 10-15 personer. Nästa kurs (Sunds-
vall) är fulltecknad sedan två veckor (50 deltagare) och till denna kurs 
har ca 25 personer fått avvisas. (Några av dem kan förmodligen delta 
i den kurs som planeras till Östersund i april 2017.)

  SKR:s gs KW och kommunikatör MS fanns med i mötet och informe-
rade om en av styrelsen beslutad och av kansliet planerad kampanj 
med namninsamling, #Juluppropet. Sedan 2005 års Påskupprop, har 
det upprepade gånger kommit propåer till SKR att genomföra något 
liknande. Styrelsen och presidiet har hållit emot och velat spara den 
typen av aktiviteter till verkligt angelägna tillfällen. Nu anser man att 
tiden har kommit för ett nytt, brett upprop, med huvudfokus på famil-
jer, barn och unga. I mitten av december ska #Juluppropet lanseras 
med en debattartikel som sampubliceras i Dagen, Katolskt magasin, 
Kyrkans tidning, Sändaren och Världen idag, och sedan pågå till slutet 
av januari. Då ska presidiet uppvakta regeringen, föra fram kyrkornas 
hållning när det gäller familjeåterförening m.m. och lämna över namn-
underskrifterna. I början av januari siktar man på att få in en debatt-
artikel i någon större morgontidning och veckan därefter skickas den 
uppdaterade versionen av Detta vill vi + debattartikeln till samtliga 
riksdagsledamöter.

170110  Dåligt debattklimat och kraftiga verbala påhopp, bland annat på är-
kebiskop Antje, rapporteras som en följd av #Juluppropet. Ännu så 
länge är också antalet rapporterade namnunderskrifter oroande lågt, 
34 000. Rapporterades att Sverigedemokraterna startat en ”mot-
kampanj”. 

  Fyra #Värme-kurser är planerade för våren, två i mars (Norrköping 
och Vänersborg) en i april (Östersund) och en i maj (Göteborg).

  Den uppdaterade utgåvan av Detta vill vi har kommit. Dock snedsku-
ren, så ett nytryck krävs och ska göras. En översättning till engelska är 
klar och ska likaledes tryckas. Även en översättning till arabiska pla-
neras, dock enbart som nedladdningsbar pdf-fil.

170206   76 249 namnunderskrifter har samlats in under #Juluppropet och 
ska överlämnas till migrationsministern i morgon. 

  1480 råd-och-stöd-kontakter – 10 000 är slutmålet för hela #Värme-
projektet – har rapporterats in för perioden oktober-december av 
deltagarna i höstens kurser. Rapporteringen kan nu ske digitalt. Till 
hösten planeras kurser i Falun, Kalmar, Karlstad och Södertälje. De 
kurser som hållits hittills har fått hög uppskattning i utvärderingarna. 
Det finns vissa svårigheter kopplade till rapporteringen till MV:s fon-
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denhet. Personalen där kan inte tydligt och konsekvent redogöra för 
vad som gäller exempelvis kring finansieringen från projektets sam-
arbetspartners, studieförbunden, Rådgivningsbyrån och Svenska 
kyrkan.  

  Nätverksdagarna i april planeras att hållas i Immanuelskyrkan, Stock-
holm. 

170306  I samtalet kring utvärdering av #Juluppropet noteras att SKR nu har 
god ingång hos migrationsministern för vidare kontakt och samarbe-
ten. Han uttryckte också stöd för alla goda intentioner vid uppvakt-
ningen.

  Rapport lämnades från möte mellan MV och civilsamhällets organi-
sationer, inklusive trossamfunden, möten som är tänkta att främst 
handla om praktiska – inte juridiska – omständigheter i asylproces-
sen. 

170508  Karin Wiborn har haft kontakt med Fredrik Beijer, rättschef på Mig-
rationsverket, som nu bjuder in representanter för ag till möte den 18 
maj.

  Diskuteras om ag ska försöka få till möten med riksdagspartiernas 
migrationspolitiska talespersoner. 

  Arbetsmarknadsdepartementet inbjuder civilsamhället till ”samråd 
om integration och etablering”. SKR kommer att vara representerat 
på mötet. 

  Styrgruppen för #Värme har efter samråd med Anders Sundquist 
skickat ett förslag till MV:s fondenhet om hur inrapporteringen av 
#Värme-kursdeltagarnas råd-och-stöd-kontakter med asylsökande 
ska kunna göras utan att viktiga sekretessfrågor ignoreras. Svar har 
ännu inte inkommit. 

  SKR:s presidium uttrycker ett behov av att göra en insats när det gäl-
ler ensamkommande unga – trycket från lokal nivå om någon åtgärd 
eller opinionsyttring är stort. Kan SKR sälla sig till samma krav som 
Vi står inte ut-rörelsen, om allmän amnesti för denna grupp? Flera av 
ag:s ledamöter har en betydligt ljusare bild av hur många av dessa 
unga som faktiskt får uppehållstillstånd och om hur pass få utvisning-
ar som faktiskt verkställs av dem som fått avslag på sina ansökningar. 
Då blir det viktigt att ställa samman de fakta som ag har tillgång till 
och sprida den informationen till kyrkornas lokala nivå. MW, GJ och 
AS fick uppdraget att sammanställa ett informationsmaterial.

170612  Ag kommer efter diskussion till slutsatsen att samtal bör inledas med 
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partiernas migrationspolitiska talespersoner. Dels för att delge dem 
kyrkornas syn, men också för att få en klarare bild av hur partierna 
tänker och resonerar. Beslutades att boka in möten under hösten.

  Vid mötet med Fredrik Beijer den 18 maj informerade han om att MV 
ska göra en egen kvalitetssäkringsanalys av sitt arbete med konver-
sionsärenden. Han önskar få in exempel på ärenden som vi uppfattar 
har hanterats felaktigt. Ag gav sig själva uppdraget att försöka få fram 
material från tre sådana konvertitärenden per kyrka/samfund.

  Kommande möte med migrationsministern, 21 juni, planerades.
  MV:s fondenhet har godkänt det av #Värmes styrgrupp insända för-

slaget till hur rapporteringen av råd-och-stöd-kontakter ska gå till. 
  Några ur ag möter KW och Equmeniakyrkans Lasse Svensson för 

samtal om situationen i Afghanistan och de unga som utvisas dit. (Det 
har visat sig omöjligt att samla hela presidiet för detta möte.)

170828  Återigen diskuteras om något mer kan göras/uttalas till stöd för de 
ensamkommande unga som riskerar att utvisas. Trycket från lokal 
nivå finns kvar. Inga beslut fattas, men BC tar med det som sagts till 
SKR:s styrelse.

  Insamlingen av konvertitärenden går trögt. Ag beslutar förlänga tiden 
för insamlingen och påminna.

  Möten med den migrationspolitiska talespersonen för (V) är bokat. 
(KD) har hört av sig en gång, men inte återkommit med förslag på tid 
för möte. Påminnelse ska skickas till övriga partier.

  Ytterligare problem när det gäller kontakterna med MV:s fondenhet: 
Ett direktiv från Bryssel – som fondenheten fick i mars, men först nu 
meddelat oss – har klargjort att vi inte kan få ekonomisk ersättning 
för de insatser våra så kallade projektpartners gjort i projektet. Detta 
beslut har SKR överklagat. Ett upphandlingsförfarande har PK fått 
genomföra under juli och augusti. Den processen är nu slutförd och 
projektet kan arbeta vidare med samma partners som tidigare. Dessa 
får dock inte kallas projektpartners, utan rätt vokabulär är nu ”utfö-
rare”. 

  Emma Nygren har anställts som administrativ assistent i #Värme-
projektet på 40%.

171002  PK och Rådgivningsbyråns AS ska granska de ganska få dokument 
om konvertitärenden som kommit in för att se om de är användbara 
när vi för MV vill påvisa märkliga frågor och annan felaktig hantering.  

  Uppdraget att ställa samman information till lokala församlingar om 
situationen för ensamkommande unga och i vilken mån de får uppe-
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hållstillstånd flyttas till PK, samtidigt som ag:s ledamöter uppmanas 
att skicka honom underlag. 

  Rapport från möte med (MP):s migrationspolitiska talesperson. Öv-
riga partier har inte hört av sig, trots påminnelser. 

  De två första #Värme-kurserna för terminen har haft (alltför) få delta-
gare.

  Frågan om att ta fram en ordlista med de viktigaste ”religiösa” orden 
på några relevanta språk – som tidigare tagits upp då och då genom 
åren – nämns igen.

171208  Möten har hållits med två partiers migrationspolitiska talespersoner 
och ytterligare två har hört av sig med förslag på tider.

  Två av ag:s ledamöter har träffat SKR:s styrelse och berättat om ag:s 
arbete. Med sig tillbaka har de en hälsning från styrelsen om stor upp-
skattning för ag:s arbete och insatser, som gör kyrkorna synliga i civil-
samhället och skapar samhörighet mellan kyrkorna. 

180220  En utbildningsdag för MV-personal om konvertitfrågor på försomma-
ren börjar få fastare former, efter diverse underhandskontakter i bör-
jan av året. 

180323  Förslaget till upplägg av ovan nämnda utbildningsdag diskuterades. 
Ag återremitterade förslaget till planeringsgruppen (BC, IJ, GJ, MW) + 
AS.

  PK rapporterade att Funktionen för fonderna på MV gjort ett ”besök 
på plats” på SKR:s kansli, med fördjupad kontroll av bland annat den 
ekonomiska hanteringen, läsning av verifikationer etc, liksom samtal 
om hur personalkostnaderna ska redovisas. Att projektet ser ut att 
inte uppnå de kvantitativa målen vare sig vad gäller antal kursdelta-
gare eller antal råd-och-stöd-insatser dessa gjort för asylsökande har 
meddelats till vår koordinator på FFF/MV. Detta är ingen ”katastrof”, 
enligt koordinatorn, men med lägre kvantitet blir kvaliteten desto vik-
tigare, det vill säga att kursdeltagarna verkligen fått användning för de 
kunskaper kurserna gett. 

180427  En europeisk konsultation om konversioner, arrangerad av CCME (på 
ett ursprungligt förslag från SKR:s ag) kommer att genomföras 3-5 
maj. Tre personer ur ag åker. 

  Det råd inom SKR som bland annat ansvarar för de gemensamma 
utbildningarna inom institutionssjälavården har efterfrågat en större 
ekumenisk närvaro på MV:s förvar. MV tillhandahåller utbildning och 
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Svenska kyrkan har en särskild samordnare för deras besöksgrupper 
på förvaren, som skulle kunna kontaktas inför eventuell samverkan. 

  I samtalet inför utbildningen om konversioner tillsammans med MV, 
som nu lagts fast till den 7 juni, poängteras att det måste ske ett öm-
sesidigt lärande. Från kyrkorna kan vi inte bara komma dit och tro att 
vi ska lära MV-personalen en bättre hantering – vi behöver också få 
veta mer om hur om MV:s handläggningsprocesser går till. 

180615  Frågan om kyrkornas närvaro på MV:s förvar, som bollats tillbaka till 
den SKR-personal som arbetar med institutionssjälavård, har fått ett 
svar. Denna personal har inte resurser att också ta sig an förvaren. 
MV ordnar kurser, så om fler kyrkor vill vara med i besöken så finns 
möjligheten. 

  Utbildningsdagen tillsammans med MV om konversioner utvärdera-
des. En del kollisioner i terminologi uppstår lätt i samtalet mellan MV:s 
och kyrkornas representanter. 

  Diskuterades möjligheten att genom en enkät till medlemskyrkornas 
lokala församlingar få ett bättre grepp om antalet konvertiter m.m. 
Finns dock i ag en stor tveksamhet huruvida vi kan få fram den infor-
mation vi önskar, om församlingar orkar och vill fylla i enkäter etc. 

  Ag informerades om projektet ”En värld av grannar” som initierats av 
ärkebiskop Antje. Projektet handlar om interreligiös samverkan kring 
asylsökande och flyktingar.

 
180827  Ytterligare samtal efter utbildningsdagen med MV. Bedömningen är 

att MV inte kommer att ge utrymme till någon mer liknande dag. 
  Ekonomistyrningsverket har meddelat att en revisor därifrån kom-

mer för att se igenom #Värmes ekonomiska rapportering gällande 
tredje och fjärde kvartalet 2017. Det sägs vara ett slumpmässigt utvalt 
stickprov och syftet är att kontrollera att Funktionen för fonderna inte 
har gjort några felaktiga utbetalningar av fondmedel.

181105  Utkast till en vägledning om hur man skriver bra intyg till asylsökande 
konvertiter och hur man kan förbereda dem inför MV:s intervjuer pre-
senterades och diskuterades. 

  Rapporterades att några engagerade personer i Pingströrelsen, se-
dan en konvertit i Jönköping tagit sitt liv, startat en kartläggning av 
konvertitärenden. Man inbjuder andra kyrkor och SKR att delta i kart-
läggningen. Ag:s syn på saken är att SKR, som man brukar, bör vara 
mycket återhållsamma med att ”haka på” opinionsyttringar och an-
nat som man inte själv varit med och initierat. Ag vill dock uppmuntra 
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utredningen och uppdrog åt BC att kontakta projektledaren och er-
bjuda oss att dela våra erfarenheter. 

  SKR:s presidium försöker få ett möte MV:s ledning i mitten av januari 
och har fått ett positivt svar. Presidiet ber ag om hjälp med synpunk-
ter på vilka viktiga frågor man bör ta upp vid mötet. 

  MV har underrättats om SKR:s villighet att arrangera fler utbildnings-
dagar, även regionalt, men gensvaret från MV har helt uteblivit. 

181203  Utifrån ett utkast från BC diskuterades vilka frågor presidiet bör ta 
upp med MV:s ledning vid mötet i mitten av januari. Nämndes framför 
allt konvertitfrågan och situationen för unga ensamkommande. 

  Rapporterades att Equmeniakyrkan kommer att bidra till Pingströrel-
sens insamling av konvertitärenden. 

  Inom kansliet har frågan om en debattartikel med fokus på konverti-
tärenden kommit upp och ett utkast författat av PK presenterades. 
PK anser att MV:s totala avvisande (i form av tystnad) av SKR:s erbju-
dande om mer utbildning är oacceptabelt. Det är också viktigt att en-
gagerade människor i kyrkornas lokala församlingar uppfattar att vi 
ger uttryck för den stora frustration som finns lokalt. I detta instämde 
KW och menar att vi bör publicera artikeln så snart vi fått styrelsens 
godkännande.  MS tar sikte  på 

  14 december som dag för publicering, på årsdagen av Juluppropets 
lansering. Ag uppmanades att maila in synpunkter på utkastet.    

  Under punkten Rapport #Värme framkom att Svenska kyrkan upp-
fattar att utbildningsbehovet ute i stiften börjar bli mättat, vilket stäm-
mer med iakttagelsen att det blir allt svårare att locka deltagare till 
kurserna. Nu återstår kurser i Helsingborg, Västerås och Örnskölds-
vik. Ytterligare en kurs finns det utrymme för, Jönköping är ett tänk-
bart alternativ. 

190114  Debattartikeln publicerades den 16 december i DN och har fått 
många positiva kommentarer inom och mellan kyrkorna för att vara 
välskriven och välriktad. 

  En manifestation för konvertiternas situation kommer att genomföras 
den 16 januari. Först en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan och där-
efter en ljusmanifestation på Sergels torg. Medverkan av ett stort an-
tal kyrkoledare. 

  Ag, i sin roll som referensgrupp för projektet #Värme, inbjuds till den 
avslutningskonferens för projektet som kommer att hållas den 9 maj. 
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190204  Positiva reaktioner från kyrkorna, nationellt och lokalt, efter manifes-
tationen.

  Idén om en ordlista med vanliga ”religiösa” ord och uttryck kom upp 
på nytt. Den har återkommande, med ojämna mellanrum, diskuterats 
i flera år. AK kontaktar en person som arbetat för Röda korset med ett 
projekt kring tolkning av ord och begrepp kring sexualitet, för att ta till 
vara hennes erfarenheter. 

  Ag har fått en skriftlig sammanfattning av presidiets möte med MV:s 
ledning.

190527  KW, som adjungerats till sammanträdet, informerade om ett positivt 
möte som presidiet haft med justitieminister Morgan Johansson (som 
också är ansvarig för migrationsfrågorna). Inför omröstningen om en 
eventuell förlängning av den tillfälliga lagen (”begränsningslagen”) fö-
reslår Karin ett brev till samtliga riksdagsledamöter. 

  En mindre grupp inom ag har fått uppdraget att arbeta med frågan 
om ordlista med religiösa ord och begrepp. Planerat arbetssätt pre-
senterades. 

  Avslutningskonferensen för #Värme var mycket lyckad, med bra fö-
redrag/innehåll och diskussioner. Projektet avslutas den 31 maj, var-
efter en slutrapport ska lämnas in till Funktionen för fonderna på Mig-
rationsverket inom tre månader.  

190909  Slutrapporten för #Värme är nu inlämnad. 
  Mötena med riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner 

har varit bra och ag beslutade att fortsätta med den typen av kontak-
ter. När den parlamentariska migrationspolitiska kommittén kommit 
en bit i sitt arbete (som ska vara avslutat i augusti 2020) tar vi upp den 
tråden på nytt. 

  Arbetsgruppen för ”religiös” ordlista till hjälp för tolkar håller sitt andra 
möte imorgon. Såväl Svenska kyrkan som SKR har utlovat ekonomis-
ka bidrag till arbetet. 

  I spåren av att MV centralt varit avvisande till fortsatt samverkan med 
SKR kring utbildningar i konvertitfrågorna, diskuterade ag om det kan 
vara lämpligare att försöka söka samverkan regionalt. 

  Christian Mölk, ny ledamot från Pingst sedan i våras, önskar att SKR 
organiserar en böndag för konvertiter. Ag föreslår att den 16 januari 
2020 blir en sådan böndag – samma datum som då förbönsguds-
tjänsten och manifestationen för konvertiter hölls 2019. 

191014  Ett öppet brev från presidiet till partiledarna – publicerat i Aftonbla-
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det – har väckt debatt, en replik har kommit från (SD). 
  ”Ordlistegruppen” har via medlemskyrkornas ledamöter i ag uppma-

nat till insamling av ord och uttryck som visat sig svåröversatta vid 
MV:s intervjuer med asylsökande konvertiter. Responsen har varit 
mycket dålig. 

  Samordning av besök på förvaren, liksom utbildning av volontärer, är 
angeläget. Uppdrogs åt några i ag att tillsammans med Svenska kyr-
kans Katarina Ottosson se över möjligheterna. 

  MV:s region Nord har uttryckt önskemål om medverkan från ”en kyrk-
lig representant” vid sin utbildning. AK åker på denna, tillsammans 
med stiftsdiakonen i Luleå stift. 

  PK och AK rapporterade från det nordisk-baltiska mötet i Köpen-
hamn den 19-20 september (som den här gången inte hade några 
deltagare från Baltikum).   

191108  En (!) enda respons på önskemålet om att få in förslag på svåröversat-
ta ord och uttryck har kommit in till arbetsgruppen kring dari-ordlista 
över ”religiösa” ord. Två tolkförmedlingar har på förfrågan meddelat 
att de är positiva kring att samverka kring detta projekt. 

191209  Flera av riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner har 
tackat ja till möten med ag:s representanter. Den sammanställning 
av SKR:s synpunkter på de frågor den migrationspolitiska kommittén 
ska bearbeta som gjorts skickas ut av PK.

200120  Fler möten med migrationspolitiska talespersoner har hållits och yt-
terligare några är planerade. Påminnelser skickas till de partier som 
inte har svarat på vår förfrågan. 

  En stor del av detta sammanträde ägnades åt att förbereda det möte 
presidiet ska ha med ledande personer i Migrationsverket den 6 fe-
bruari. 

  Programmet för Nätverksdagarna är klart och läggs snart ut på www.
skr.org. 2021 önskar vi att motsvarande dagar förläggs till Göteborg 
och i det syftet fick PK i uppdrag att skriva ett brev (som underteck-
nas av KW) med en förfrågan till Göteborgs kristna råd.

  Rapporterades om aktiviteter på flera platser under den utlysta bön-
dagen för konvertiter, den 16 januari. I Göteborg hölls en manifestation 
i Nordstan, följt av fackeltåg och förböns- och solidaritetsgudstjänst i 
Domkyrkan.

200302  Möten har hållits med (M):s, (KD):s och (MP):s migrationspolitiska ta-
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lespersoner och möte med (C):s talesperson är inplanerat. 
  Henrik Törnqvist, präst i Bergsjöns församling, och Urban Ringbäck, 

pastor i Smyrnaförsamlingen, båda i Göteborg, gästade arbetsgrup-
pen och berättade om de utbildningar för personal i Migrations-
verkets Region Väst om konvertiter som de medverkat i. En viktig 
slutsats blev att det vore väldigt bra om liknande utbildningar skulle 
kunna genomföras i andra MV-regioner. PK fick i uppdrag att följa upp 
med Henrik och Urban om de skulle kunna medverka i liknande ut-
bildningar på fler platser.  

200420  Dagens sammanträde hölls, på grund av rådande restriktioner med 
anledning av Corona-viruset och risken för smittspridning, via det di-
gitala verktyget Zoom. Framför allt diskuterades den humanitära si-
tuationen för de mest utsatta i samhället med anledning av viruset. 
SKR:s presidium har haft ett digitalt möte med stats- och trossam-
fundsministrarna där man tog upp denna fråga och efterlyste åtgär-
der. Ag beslöt uppmana presidiet att göra ett uttalande/pressmedde-
lande där man på nytt understryker detta behov. 

  Ag:s ledamöter som företräder SKR:s medlemskyrkor fick i uppdrag 
att via sina kontaktvägar till lokal nivå uppmana lokala församlingar/
kårer att söka kontakt och samarbete med andra kyrkors lokala för-
samlingar för att organisera stöd till människor i särskild utsatthet. 

  Förra sammanträdets gäster är villiga att hålla i liknande utbildningar 
i andra MV-regioner framöver. I rådande situation är det dock inte ak-
tuellt. 

  Svårigheterna för nyanlända att komma upp i rätt nivåer vad gäller lön 
och bostadsstorlek, så att de ska kunna få hit sina familjer, har kommit 
upp när det gäller en grupp eritreanska män. Ag beslutade att försöka 
hjälpa männen att själva skriva en debattartikel och att sälja in denna 
till någon av de stora morgontidningarna.  

  Beslutades att ställa in årets Nätverksdagar. Göteborgs kristna råd 
återkommer med svar angående 2021 års Nätverksdagar så snart de 
haft styrelsemöte. 

200520  Uttalandet/pressmeddelandet som föreslogs vid mötet ovan, blev till 
sist ett öppet brev till stats- och socialministrarna och till Socialstyrel-
sen. En vecka efter publiceringen av brevet höll regeringen presskon-
ferens där man presenterade ett paket på 50 miljoner kronor som kyr-
kor och andra civilsamhällesorganisationer skulle kunna söka pengar 
ur för stöd till samhällets mest utsatta. Ett av de tydligaste exemplen 
någonsin på att en opinionsyttring från SKR gett konkreta resultat!  
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  Möten har nu hållits med migrationspolitiska talespersoner ur samt-
liga riksdagspartier utom (SD), som inte svarat trots påminnelser. Vi 
lägger ner de ansträngningarna nu, samtidigt som vi, genom AK, för-
söker få till uppföljande möten med några partier. 

  En debattartikel – Elias Nygren och AK har samarbetat med de eritre-
anska männen – kommer att publiceras i Svenska Dagbladets webb-
upplaga, kanske också i papperstidningen. 

  När det gäller Nätverksdagarna planeras en webbsänd dag i oktober. 
Samtidigt har långtidsplaneringen ändrats så att även 2021 års Nät-
verksdagar hålls i Stockholm. Vidare har Göteborg fått frågan om – 
och sagt ja till – att arrangera 2022 års dagar. 

200608  SKR:s ledningsgrupp har bett ag att ta fram ett utkast till debattarti-
kel som ska kunna publiceras i anslutning att den migrationspolitiska 
kommittén avslutar sitt arbete. PK har skrivit ett ”utkast till ett utkast” 
som diskuterades.

200826  Debattartikeln som nämns ovan publicerades i DN den 7 augusti. Ci-
terades i en ledare i samma tidning och på en del andra ställen. Vidare 
intervjuades KW i Ekot.

  Vid sammanträdet meddelades att PK, som på halvtid sedan augusti 
2019 varit samordnare av migrations- och integrationsfrågor, 1 sep-
tember tillträder heltidstjänsten som samordnare av NAV, den and-
liga vården i Kriminalvården. Han är därmed inte längre tillgänglig som 
resurs för ag. Denna information ledde vidare in i ett samtal om ag:s 
arbete framöver. Här nämndes SKR:s viktiga roll i opinionsbildning, 
samt det stora förtroende och de goda kontakter som finns med poli-
tiker och myndigheter. Hur ska SKR agera för att inte allt detta ska gå 
förlorat?       
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Forum Asyl
Ursprunget till detta evenemang står att finna till och med före det att SKR:s ag för 
migration och integration startade sitt arbete. I december 1993 konstituerades en ar-
betsgrupp som skulle förbereda ”en hearing för att utvärdera Sverige som humanitär 
rättsstat med avseende på behandlingen av asylsökande.” (Ur odaterat PM med rub-
riken ”Hearing om Sverige som humanitär rättsstat med avseende på behandlingen 
av asylsökande”.) Redan i föredragningslistan inför ag:s allra första sammanträde, 
den 10 januari 1994, finns dock ett ärende benämnt ”Hearing ang. asylbehandling”.

Frågan om en sådan hearing hade väckts genom en skrivelse från Örebro kristna 
samarbetsråd och Forum för tro och samhälle (knutet till dåvarande Örebro mis-
sionsskola). En av huvudtankarna med hearingen var att dess resultat skulle kunna 
föras direkt in i arbetet i den parlamentariska kommitté som då arbetade med en 
översyn av ”invandrar-, invandrings- och flyktingpolitiken”.

Som nämnts i tidsaxeln sammanträdde ett ag:s arbetsutskott i februari 1994 – trots 
att ingenting om detta arbetsutskott nämns i protokollet från det första ag-samman-
trädet. I anteckningarna från mötet med arbetsutskottet nämns hearingen, som då 
planerades hållas i maj 1994.

Målen med hearingen formulerades som
•  att erbjuda en neutral plats för att offentligt belysa, diskutera och kritisera den för-

da asyl- och flyktingpolitiken och dess tillämpning, och 
•  att efter en grundlig genomlysning av den förda politiken och dess tillämpning for-

mulera etiska rekommendationer för att säkerställa en i framtiden brett accepte-
rad asyl- och flyktingpolitik.

I PM:n formulerades också vilken avsikt man inte hade. ”…ska inte vara att sätta sig till 
doms över hanteringen av enskilda ärenden eller tidigare agerande eller att granska 
och värdera politiska partiers politiska program.”

Genomförandet sköts upp till hösten, månadsskiftet november-december, och plat-
sen blev Immanuelskyrkan i Stockholm. En mycket namnkunnig uppställning med-
verkande utfrågades av professor Ritva Jacobsson, pastor Sigfrid Deminger och bi-
skop Jonas Jonson. Dessa tre ingick tillsammans med IM:s ordförande Örjan Ekman, 
barnläkaren Lars Gustafsson, journalisten Ana Maria Narti och advokat Per Stadig i 
den så kallade Kommissionen.
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Bland de utfrågade fanns advokat Hans Göran Franck (ledamot i Europarådets par-
lament) iträdande rikspolischefen Ulf Karlsson, juristen Anders Sundquist från Råd-
givningsbyrån för asylsökande och flyktingar), länspolismästaren i Uppsala Lars Ny-
lén. generaldirektören i
Utlänningsnämnden Johan Fischerström, riksdagsledamoten Georg Andersson 
(tidigare invandrarminister), generaldirektören i Statens invandrarverk Berit Rollén 
och invandrarminister Leif Blomberg.

En drygt 20-sidig rapportbok med rekommendationer till de arrangerande organisa-
tionerna SKR och Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) blev det mer handfasta resultatet 
av hearingen. En uppföljningsgrupp tillsattes, bestående av Barbro Brilioth från ryska 
ortodoxa kyrkan, PK (vid den tiden anställd på FSR), SKR:s konsulent Helene Müller 
och MW, där den sistnämnde också under tre månader var projektanställd på 20% 
för uppföljningsarbetet. 

I listan av rekommendationer finns ett antal arbetsmetoder och -insatser som ag, 
och SKR som helhet, därefter med olika stor framgång försökt förverkliga. Några ex-
empel:
•  att offentligt arbeta för en fördjupad etisk reflektion inom berörda myndigheter 

och departement,
•  att ta initiativ till utbildningssatsningar inom medlemskyrkorna,
•  att i sitt fortsatta arbete med asylfrågor särskilt beakta hur familjer behandlas och 

offentligt uppmärksamma ärenden där principerna om familjens sammanhållning 
åsidosätts,

•  att verka för att SIV:s och Utlänningsnämndens (idag motsvarade av MV och mig-
rationsdomstolarna inkl Migrationsöverdomstolen) tjänstemän inbjuds att med-
verka i frivilligorganisationernas utbildningssatsningar.   
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Några projekt på 
migrationsområdet
I detta avsnitt presenteras kortfattat några av de större projekt som utgått från och/
eller haft sin förankring i ag. Det har i huvudsak handlat om utbildning på olika om-
råden och i olika former. Avslutningsvis i detta avsnitt finns (därför) också några ord 
om de utbildningar kring konversioner och konvertiter som hållits med inriktning på 
anställda och volontärer i medlemskyrkornas lokala församlingar.  

Dubbel utsatthet

Detta projekt tog sin början utanför SKR-organisationen. LM, SKR:s dåvarande di-
rektor för ekumenisk diakoni/Kyrka-Samhälle, beskriver skeendet som att pedago-
gen Gun Källstigen under 2000 kontaktade SKR med en genomtänkt projektplan 
för att höra sig för om SKR kunde tänkas härbärgera det projekt hon ville driva. Den 
”dubbla” utsattheten som projektnamnet ville ringa in var den att både vara invand-
rare och ha barn med funktionshinder.

Ett projekt som Gun Källstigen tidigare drivit (utanför SKR) hade haft målgruppen 
personal kring barn med sådan ”dubbel utsatthet”. Nu gällde det att få bättre kontakt 
med (de invandrade) föräldrarna till de funktionshindrade barnen. Vägen dit skulle gå 
via de trossamfund, som ”…en stor del av invandrarfamiljerna tillhör…”. De trossam-
fund man särskilt ville samarbeta med var muslimska församlingar/föreningar samt 
församlingar i syrisk-ortodoxa, serbisk-ortodoxa och katolska kyrkan. Ett syfte var 
att försöka ”få igång” dessa samfund i ett uppsökande och stödjande arbete. Projek-
tet ville vidare öka församlingars och medlemmars förståelse för en respektfull syn 
på funktionshindrade och på varje människas unika möjligheter till utveckling. 

Efter en förstudie 2001 drog projektet igång under 2002, med medel huvudsakligen 
från Allmänna Arvsfonden. Samverkan skedde med Specialpedagogiska institutet, 
Handikappförbundens samarbetsorganisation HSO, särskolor i Södertälje och Bot-
kyrka samt riksgymnasiet i Skärholmen. I projektet hölls konferenser, utbildningar 
med inriktning på församlingars ansvariga, projektledningen gjorde besök i försam-
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lingar och medverkade till startandet av informella nätverk för frågor kring funktions-
hinder inom de deltagande trossamfunden. 

Projektet avslutades i januari 2005. En bok med samma namn som projektet togs 
fram, med texter som speglade olika aspekter av ”dubbelheten”; kulturella, pedago-
giska, religiösa, etiska, medicinska och sociala. 

Religion och integration – för ökad kunskap 
och kompetens och Tema religion och integration

Vid den reflektionsdag i april 2004 som blev det verkliga ny-startskottet för ag ta-
lade många röster för behovet av utbildning. Vid ag-sammanträdet en månad senare 
ser ag Rådgivningsbyrån som en god resurs i utbildningssammanhanget, om rätt re-
surser kan skjutas till. I ett odaterat dokument (troligen sent 2004) beskrivs att SKR:s 
styrelse är positiv till en utbildningssatsning, men önskar ett mer preciserat förslag.

Förberedelsearbetet fortskred under våren 2005 – parallellt med genomförandet av 
Påskuppropet – och under hösten hölls två pilotkurser, samtidigt som några perso-
ner ur ag, tillsammans med LM, skrev medelsansökan till Europeiska flyktingfonden 
(ERF) III. 

Innan de ”ordinarie” utbildningstillfällena som skulle ingå i projektet kom igång, gjor-
des i januari 2006 en komplettering till den första ansökan. Det man önskade uppnå i 
denna del var bättre kontakt och utbyte mellan kyrkor och andra trossamfund å ena 
sidan och myndigheter och offentliga aktörer å den andra. I ansökan skriver SKR: ”Vi 
är övertygade om att ett utbyte…skulle vara mycket viktigt och fruktbart för att för-
bättra integrationsarbetet i samhället och inte minst kommunernas introduktions-
program.”
Under första kvartalet 2006 utlystes en projektsekreterartjänst – LM var formell 
projektledare, detta för att man ville ha en projektledare som hade firmatecknings-
rätt. Ag tydliggjorde att man ville göra ett utbildningsmaterial av de föredrag som 
skulle hållas vid utbildningstillfällena. I samverkan med studieförbunden avsåg man 
trycka och plocka ihop 1000 pärmar. (Av denna samverkan med studieförbunden 
blev intet, varför någon sådan tryckning aldrig kom till stånd.) 
En ansökan till Integrationsverket om medel som skulle kunna fungera som egenin-
sats/ medfinansiering från SKR (!) bifölls. 

Som projektsekreterare på 60% tjänst anställdes PK. Planeringen av utbildningar in-
för hösten satte fart. Samtidigt – och detta är en lärdom som såväl detta projekt som 
de två som beskrivs nedan inneburit – krävde rapporteringen till och kontakterna 
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med Migrationsverket (som administrerade/-r den svenska delen av de EU-fonder 
som innehåller för arbete på migrations- och integrationsområdena) en mångfald ad-
ministrativa insatser. 
De föreläsare som medverkade i utbildningarna var samtliga ag-ledamöter, anställda 
i medlemskyrkor eller olika SKR närstående organisationer. Det visade sig nödvändigt 
att beräkna hur många arbetstimmar var och en skulle bidra med i projektet samt att 
få intyg från ledamöternas respektive arbetsgivare att dessa tilläts bidra med dessa 
timmar – de pengar dessa timmar motsvarade skulle räknas in i SKR:s egeninsats.
De rapporter som under projekttiden löpande lämnades in till Migrationsverket – del-
rapporter för respektive halvår/helår och projektets slutrapport, kvartalsrapporter 
hade man ännu inte börjat med (se om #Värme nedan) – genererade följdfrågor och 
önskemål om kompletteringar. Om projektet hade lyckats uppnå något av sina mål till 
lägre kostnad än budgeterat, vilket generellt brukar ses som en framgång, måste en 
del ERF-medel återbetalas.  

Utbildningsdelen av projektet blev lyckad. Man arbetade med olika kursupplägg: 
grundkurser (de flesta) och fördjupningskurser med olika teman; Integration, Nya 
Utlänningslagen, Att möta traumatiserade flyktingar. När dokumentet Detta vill vi – 
kyrkorna och migrationsfrågorna var färdigredigerat och skulle tryckas gjorde SKR 
ytterligare en kompletterande ansökan. Medlen man fick kunde sedan dels användas 
för tryckkostnader, dels för kurser och temadagar speciellt inriktade på dokumentet. 
Totalt deltog 800 personer i utbildningar och temadagar, 70% kvinnor och 30% män.
 
Den projektdel som i rubriken kallas Tema religion och integration gick betydligt säm-
re. Huvudtanken var att i en temagrupp samla företrädare för religionerna; kristen-
dom, islam och judendom; och företrädare för myndigheter som kunde sägas vara 
delaktiga i eller påverka det svenska arbetet med integration av nyanlända. Ett par 
möten hölls där människor med hemmahörighet i någon av de tre religionerna mötte 
företrädare för Migrationsverket och Integrationsverket. (Sveriges kommuner och 
landsting, Arbetsmarknadsstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling avböjde 
samtliga att delta i temagruppen.)

Det mest handfasta temagruppen åstadkom var att enas om ett dokument där de 
olika samfunden och organisationerna uppmanade sina regionala och lokala sam-
manhang att söka samverkan med varandra, i syfte att ”förbättra mottagandet, in-
troduktionen och välkomnandet av nyanlända.” Meningen var att detta dokument 
skulle undertecknas av samfundens och organisationernas högsta ledare. Mitt i det 
pågående förankringsarbetet la regeringen ner Integrationsverket, vilket ledde till att 
temagruppens arbete också avslutades utan att några synliga resultat uppnåtts. 

I september 2008 lämnades projektets/projektens slutrapport(er) in.
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Kunskap och engagemang

Trots erfarenheterna med invecklad rapportering, återbetalning av medel m.m. var 
ag snart igång med planering av ytterligare projekt man ville söka finansiering för från 
ERF III. I juni 2009 mötte delar av ag de ansvariga på MV:s fondenhet för att presen-
tera innehåll och finansieringsplan för projektet och fick mycket positiva reaktioner. 
Som projektledare anställdes Andreas Alexandersson.
Också detta projekt hade två huvuddelar. Dels ville man utbilda ”följeslagare”, eller 
”medföljare” som kom att bli det begrepp som användes. Dessa skulle utbildas vid 
en tredagarskurs och skulle sedan kunna vara till stöd och hjälp för asylsökande un-
der deras färd genom asylprocess och introduktion (för dom som fick uppehållstill-
stånd). Dels ville man arrangera ”landseminarier” för att bidra till en bredare landin-
formation än den som MV samlat i sin databas LIFOS. 

Detta projekt får sägas ha haft ganska måttliga framgångar. Sju personer gick med-
följarutbildningen och en av dessa fungerade därefter som medföljare. 
Fyra ”landseminarier” planerades ursprungligen, två om Egypten och två med inrikt-
ning på de speciella problem som statslösa flyktingar möter. Planeringen ändrades 
så småningom och Etiopien och DRKongo (”Kinshasa”) blev föremålen för seminari-
erna. Även dessa lockade relativt få deltagare, det ena Etiopien-seminariet så få att 
det fick ställas in, men de tre seminarier som genomfördes upplevdes totalt sett som 
mycket lyckade. Projektet avslutades enligt plan vid årsskiftet 2010-11.

#Värme

Under de därpå närmast följande åren ökade antalet asylsökande som kom till Sve-
rige för varje år. I minnesanteckningarna från ag:s sammanträde i december 2013 
nämns ”ett kort samtal om tidigare och framtida utbildningssatsningar.” Anteckning-
arna innehåller också en notering om att ”SKR har tidigare sagt att man vill undvika 
att söka medel från EU-fonder, då de kräver ett mycket komplicerat redovisningsför-
farande.” Dock beslutades om bordläggning av frågan och att den skulle tas upp igen 
under hösten 2014, med sikte på 2015.

Det dröjde ytterligare en tid, men i mars 2015 talade ag om att SKR borde överväga 
ett nytt utbildningspaket i samverkan med medlemskyrkor och andra organisatio-
ner, att man borde bevaka möjligheterna till EU-finansiering och samarbeta med ex-
empelvis studieförbundet Bilda. Detta får sägas vara det första embryot till det som 
till slut blev projektet #Värme. 

Behov och resurser inventerades, liksom vilka utbildningsinsatser som redan var 
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igång i olika sammanhang. Rådgivningsbyråns avtal med flertalet stift i Svenska kyr-
kan nämndes. Under hösten arbetade BC tillsammans med KW och Suzanne Jenner 
på Kyrkornas EU-kontor med en projektmedelsansökan till EU:s Asyl-, migrations- och 
integrationsfond (AMIF), som administreras av MV (”Funktionen för fonderna”, FFF). 
I decembersammanträdet 2015 enades ag om några delar som skulle finnas med i 
utbildningssatsningen, bland annat grundläggande juridisk kunskap, psykosociala 
frågor och frågor om ensamkommande barn.

En första version av AMIF-ansökan kom tillbaks med önskemål om kompletteringar. 
Framför allt efterfrågade FFF att ett större antal asylsökande än som angetts i ur-
sprungansökan måste nås av stödinsatser från dem som skulle delta i utbildningarna. 

I juni kom så besked om att 3,5 miljoner kronor beviljats ur AMIF till utbildningspro-
jektet. Dessa medel avsågs utgöra tre fjärdedelar av de totala projektkostnaderna. 
Den sista fjärdedelen skulle SKR självt stå för, som egeninsats. Svenska kyrkan bi-
drog med 900 000 kronor och frågan ställdes till övriga medlemskyrkor om riktade 
extra ekonomiska bidrag till projektet, som planerades pågå från 1 september 2016 till 
31 maj 2019. 

Organisationen kring projektet blev: ag som referensgrupp och en styrgrupp bestå-
ende av KW och BC från SKR samt representanter för Svenska kyrkan, Rådgivnings-
byrån och studieförbunden Bilda och Sensus. Som projektledare anställdes PK. 

Innan de två pilotkurserna hölls, i Jönköping respektive Sundsvall, beslutades att 
även familjeåterföreningsfrågor skulle ingå i utbildningskonceptet. I de fortsatta kon-
takterna med FFF framkom att man därifrån inte var nöjd med det av SKR föreslagna 
sättet att dokumentera råd-och-stöd-insatser från kursdeltagare till asylsökande. 
AS från Rådgivningsbyrån fick uppdraget att ta fram en ny modell, som skulle kunna 
motsvara såväl FFF:s krav på tydlighet som juridikens krav på anonymitet för de asyl-
sökande som drog nytta av råd och stöd från kursdeltagare.  

Innehållsmässigt fick projektet en mycket god start, såväl kvantitativt som kvalitativt. 
Kurserna i Jönköping och Sundsvall samlade 75 respektive 50 deltagare, dessutom 
fick tvåsiffriga antal personer hänvisas till kommande kurser. Utvärderingar av kur-
serna var mycket positiva. Vid den första dokumentationen av råd-och-stöd-insatser 
från kursdeltagare, i januari 2017, kom det in rapporter om 1 480 (av den totala mål-
sättningens 10 000) sådana.  
Kontakterna med FFF utgjorde dock något av ett moln på himlen. I ag:s februarisam-
manträde 2017 rapporterades svårigheter med att få tydliga svar om vilka regler som 
gällde exempelvis kring medfinansieringen från projektpartnerna studieförbunden, 
Rådgivningsbyrån och Svenska kyrkan. 
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När höstterminen 2017 drog igång rapporterades att projektledaren fått ägna delar 
av sommaren åt att organisera ett upphandlingsförfarande. Det visade sig – ett år 
efter att projektet påbörjats – att det inte varit tillåtet för SKR att helt fritt välja sina 
fyra projektpartners. Minst två ytterligare studieförbund, två kyrkor och två instan-
ser som skulle ha kunnat bidra med samma juridiska kunskap som Rådgivningsby-
rån måste tillfrågas om att lämna anbud på motsvarande insatser som de som Bilda, 
Sensus, Svenska kyrkan och Rådgivningsbyrån hittills bidragit med i projektet. Slut-
resultatet av upphandlingen blev att projektet kunde fortsätta med samma partners 
som tidigare. (De fick dock inte längre kallas ”projektpartners”, rätt vokabulär var nu 
”utförare”.) Ingen av de extra tillfrågade kunde eller ville göra motsvarande insatser 
billigare, vilket projektledaren och BC utvärderade i augusti. En positiv augustihän-
delse var att Emma Nygren anställdes på 40% som administrativ assistent i projek-
tet.

Parallellt rullade projektet på med fyra tvådagars kurstillfällen per termin från och 
med vårterminen 2017 – Norrköping, Vänersborg, Östersund, Göteborg, Karlstad, 
Södertälje, Kalmar, Falun, Lund, Stockholm, Skellefteå, Eskilstuna, Örebro, Halmstad, 
Luleå, Helsingborg, Västerås, Örnsköldsvik och till sist ännu en gång Jönköping be-
söktes. Antalet deltagare växlade kraftigt; rekordlåga strax över tio i Karlstad och 
Södertälje, men ca 40 i Kalmar, Västerås och Jönköping 2. Sammanlagt 648 delta-
gare, målsättningen var 800. Fortsatt dock mycket positiva utvärderingar. 
Antalet inrapporterade råd-och-stöd-kontakter per termin kom aldrig i närheten av 
den första rapporteringens siffra och slutade på sammanlagt drygt 3 700, målsätt-
ningen var 10 000.

FFF gjorde ett ”besök på plats” på SKR:s kansli i mars 2018 med fördjupad kontroll 
av den ekonomiska hanteringen och samtal om hur projektets personalkostnader 
skulle redovisas. Ekonomistyrningsverket – som fungerar som kontrollorgan över 
FFF och ska se till att de inte gör otillåtna utbetalningar – gjorde ett ”slumpmässigt 
utvalt” kontrollbesök, som dock fick följder för SKR:s rapportering. Under projektets 
sista två terminer blev vi tvungna kräva våra ”utförare” på kopior av biljetter, hotell-
räkningar etc för deras anställdas medverkan i kurserna – det hade vi i projektets 
inledning fått veta att vi inte skulle behöva göra. Avslutningsvis ändrade FFF också 
inställning retroaktivt när det gällde SKR:s möjlighet att få ersättning för kostnaden 
för projektledarens arbetsplats, vilket tvingade SKR att återbetala omkring 130 000 
kronor av AMIF-medel vi fått ut tidigare under projektet. 

#Värme avslutades i maj 2019 med en mycket lyckad halvdagskonferens, med bra 
föredrag och goda samtal. I augusti – ”senast tre månader efter att projektets verk-
samhet avslutats” – inlämnades slutrapporten.
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De goda innehållsmässiga resultaten i projektet – för sådana blev det verkligen – kan 
nog dessvärre inte helt sägas uppväga de negativa erfarenheterna; hur villkor och 
förutsättningar för rapporteringen till FFF förändrades fortlöpande och det negativa 
ekonomiska utfall som därigenom blev följden. Om SKR redan tidigare varit tvek-
samma till projekt med EU-finansiering, så var den känslan ännu starkare omedel-
bart efter avslutandet av projektet #Värme.        

Utbildningar kring konvertiter, riktade till kyrkornas anställda och volontärer
I minnesanteckningarna från ag-sammanträde i oktober 2008 nämns för första 
gången konvertiter till kristen tro och hur svårt det är för dem att bli trodda i samtal 
med MV:s handläggare. Parallellt med att ag återkommande under åren diskuterade 
hur man – kanske med utbildning – skulle kunna påverka hur MV hanterar konvertiter 
och deras ärenden, samtalade man också då och då om att det också inom kyrkorna 
behövdes utbildning kring dessa frågor. 2013 genomfördes fem utbildningstillfällen i 
samverkan med MV, med dess personal som målgrupp. (Därefter en utbildningsdag 
i juni 2018.)

I januari 2015 fick en mindre grupp inom ag uppdraget att börja planera ekumeniska 
utbildningar kring konvertiter och konversioner inriktade på anställda och volontä-
rer i lokala församlingar. I samma sammanträde diskuterades också att på hemsi-
dan publicera förslag till hur kyrkornas personal kan formulera dopintyg och andra 
relevanta dokument. Ett par månader senare fanns ett utkast till program för utbild-
ningsdagar och ytterligare ett par månader senare, i maj 2015, hölls den första utbild-
ningen i vad som därefter blivit en lång rad, som alltjämt byggs på. Till dags dato har 
mer än femton sådana kurser hållits, väl spridda över landet.  

Opinionsbildning

Efter reflektionsdagen i april 2004 som jag refererar till flera gånger i detta dokument 
och som blev utgångspunkten för den omstart ag gjorde, möttes ag närmast däref-
ter den 1 juni. Reflektionsdagen hade formulerat ”lobbyarbete” som något angeläget 
att arbeta vidare med. Vid junisammanträdet använde ag begreppet ”opinionsbild-
ning”. I minnesanteckningarna sägs att SKR:s styrelse är ”vidöppen” när det gäller att 
medverka i opinionsbildning på asyl- och flyktingområdet.

Ett drygt år senare, i kölvattnet av Påskuppropet som genomfördes i mars-april 
2005, diskuterade ag hur man skulle fortsätta påverka utvecklingen inför riksdags-
behandlingen av en fempartimotion – samtliga partier utom de två största, (S) och 
(M) – som gick i samma riktning som Påskuppropets krav. I början av augusti publice-
rades i Dagens Nyheter en debattartikel undertecknad av kyrkoledarna. 
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Debattartiklar, seminarier i Almedalen, riksdagen eller på andra platser, någon gång 
öppna brev eller offentliga manifestationer har därefter varit de huvudsakliga ar-
betsmetoderna i ag:s opinionsbildning tillsammans med ”hela SKR”. Ett specialfall 
kan det sägas vara när Sverige var EU-ordförande första halvåret 2009. I den större 
skrift som producerades i SKR inför ordförandeskapet fanns ett kapitel, författat av 
GJ och MW, om migrationsfrågorna som var ett av fyra prioriterade områden i kyr-
kornas påverkansarbete.

2012 medverkade SKR för första gången under Almedalsveckan, då i samverkan 
med Svenska missionsrådet. Migration var ett av tre teman man höll seminarier om-
kring. Medverkan i Almedalen har sedan varit ett återkommande inslag i SKR:s opini-
onsbildning, ofta med migrationsfrågor i fokus.  

Några opinionsinsatser under senare år som särskilt bör nämnas är 
•  en debattartikel med fokus på konvertiter och MV:s hantering behandling av dessa 

som publicerades i DN den 16 december 2018. Trycket från lokal nivå var starkt 
och artikeln fick en hel del uppmärksamhet och många positiva kommentarer 
inom och mellan kyrkorna. I sociala medier var gensvaret, som alltid under senare 
år, mer negativt.

•  en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan för konvertiter och en därefter följande 
ljusmanifestation på Sergels torg den 16 januari 2019, med medverkan av ett stort 
antal kyrkoledare. 

•  ett öppet brev till stats- och trossamfundsministrarna och till Socialstyrelsen i april 
2020 där åtgärder för samhällets mest utsatta i Corona-pandemin efterlystes. En 
vecka efter publiceringen av brevet presenterade regeringen ett paket på 50 mil-
joner kronor med just denna inriktning.  

Kontakt med politiker och myndigheter
 
Minnesanteckningarna från ag:s första decennium – fem år i arbetsgruppens form, 
tre och ett halvt år som nätverksgrupp och till sist ett och ett halvt års uppbyggnads-
fas inför nystarten av arbetet första halvåret 2004 – bär inga tydliga spår av kontak-
ter med politiker och myndigheter. Ett ganska stort antal remissyttranden gjordes 
(se avsnittet om dessa) men eventuella samtal eller andra direktkontakter har inte 
avsatt några spår i anteckningarna.

Närmare ett år efter att nvg beslutat att inte mötas mer i den formen och konstel-
lationen, skrev LM i augusti 2003 tillsammans med MJ, GJ och MW ett brev. I bre-
vet inbjöds ”SKRs medlemskyrkor men också andra organisationer och framför allt 
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enskilda personer som på olika sätt varit indragna i kristet ekumeniskt arbete kring 
frågor om invandring och integration.” Inbjudan gällde att medverka i planeringen av 
en reflektionsdag kring kyrkornas arbete på dessa områden.

I april 2004 hölls reflektionsdagen i Immanuelskyrkan i Stockholm. Bland det som de 
församlade såg som särskilt viktiga uppgifter framöver fanns ”lobbyarbete”. 

Ett år senare genomfördes Påskuppropet (se nästa avsnitt). Och i spåren av det 
tycks lobbyarbetet ha tagit fart, dock inledningsvis utan någon större framgång. Un-
der våren/försommaren 2005, inför riksdagens beslut om ny utlänningslagstiftning 
som skulle ske under hösten, skrev arbetsgruppen brev till såväl migrationsminister 
Barbro Holmberg som till samtliga ledamöter i socialförsäkringsutskottet. Man fick 
inte minsta respons från någon av dessa adressater.

Redan ett år senare gav liknande kontaktförsök betydligt bättre resultat. En utred-
ning om förändrade regler för familjeåterföreningen hade resulterat i ett betänkande. 
SKR skickade brev till riksdagspartiernas ledare. En månad efter valet 2006 hade 
(V), (S), (FP) och (MP) svarat, alla med i lite olika grad positiva grundtoner.

Några år därefter blev kontakterna med MV tätare. Gemensamt anordnade utbild-
ningar kring religion som asylskäl diskuterades alltså redan på vårterminen 2009. 
Frågan gick dock i stå ytterligare en tid, men hösten 2012 kontaktade MV SKR:s gs 
och ville ha ett möte med anledning av kyrkornas erbjudande om samarbete kring 
utbildningar. Mötet skulle hållas i mitten av december och vid det sista ag-samman-
trädet dessförinnan diskuterades hur MV:s närmande borde bemötas. Vikten av att 
lyssna till vad MV vill betonades och Rådgivningsbyråns representant i mötet under-
strök att också kyrkorna har saker att lära kring hur MV tänker och arbetar. 
Vårterminen 2013 förbereddes utbildningarna. Samlingar planerades på fem platser 
i landet. Fokus i utbildningarna skulle ligga på konversion, och ”Tro och trovärdighet” 
sattes som rubrik för utbildningstillfällena. På försommaren hölls den första utbild-
ningen, med god respons. De resterande tillfällena hölls under höstterminen 2013.

I februari 2014 rapporterades att några ag-ledamöter och några MV-tjänstemän till-
sammans utvärderat hela utbildningsserien. Goda omdömen har generellt getts från 
den deltagande MV-personalen. Några ytterligare utbildningar ville dock MV inte 
skulle hållas. 

Senare under våren medverkar KW och prästen i Svenska kyrkan Håkan Sandvik i 
Domstolsakademins utbildning för domare vid migrationsdomstolarna.

Även vid den här tiden varvades framgångar med motgångar när det gäller kontak-
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terna med politiker och myndigheter. Ett brev som under hösten 2014 skickats till 
migrationsministern med önskan om kontakt, hade i december ”ännu inte fått någon 
som helst respons”. Men i februari 2015 inbjöds SKR av ministern till Asylforum (det 
som tidigare kallats Asylnätverket). I mars året därpå välkomnades en delegation 
från SKR till migrationsministern för samtal bland annat om den tillfälliga lag med be-
gränsningar av rätten till uppehållstillstånd som ska införas under sommaren. I mötet 
tackade ministern för kyrkornas stora insatser under hösten 2015, förklarade varför 
regeringen ville införa dessa tillfälliga begränsningar och lyssnade till kyrkoledarnas 
framförda kritik. 

Därifrån och framåt har SKR haft god ”ingång” hos den socialdemokratiske migra-
tionsministern. Möten sker återkommande. SKR finns också med i MV:s samlingar 
med det övriga civilsamhällets organisationer, ag erbjuds egna möten till exempel 
med MV:s rättschef Fredrik Beijer och SKR finns också med när arbetsmarknadsde-
partementet inbjuder till ”samråd om integration och etablering”.

I juni 2017 beslutade ag att försöka få till stånd samtal med riksdagspartiernas mig-
rationspolitiska talespersoner. För att delge kyrkornas syn på olika migrationsfrågor, 
men också för att få en klarare bild av hur partierna resonerar och tänker. Möten bo-
kas sedan in under hösten.
I samma möte refererades mötet med MV:s rättschef. Han har informerat om att MV 
ska göra en egen kvalitetssäkringsanalys av sitt arbete med konversionsärenden 
och önskar från kyrkorna få in exempel på ärenden som vi uppfattat hanterats felak-
tigt. Ag gav sig själva uppdraget att försöka få fram material från tre sådana ärenden 
per kyrka, något som senare skulle visa sig omöjligt att få till. 

Vårterminen 2018 började planering av en ny utbildningsdag om konversioner, ge-
mensamt arrangerad med MV, för dess personal. BC hade tagit ett flertal kontakter 
som till slut lett fram till ett beslut om denna utbildningsdag. Planeringen pågick un-
der flera möten och på nytt poängterades att det måste ske ett ömsesidigt lärande, 
från kyrkorna kan vi inte bara komma och tro att vi ska lära MV:s personal hur deras 
arbetsuppgifter ska skötas. 
Vid utvärderingen under ag:s första sammanträde efter utbildningsdagen i juni kon-
staterades att det ändå blev en del ”kollisioner”, bland annat när det gäller terminolo-
gi. Vid nästa sammanträde gjordes bedömningen att MV troligen inte vill ge utrymme 
för någon mer liknande utbildning, och senare under hösten meddelades att SKR har 
erbjudit sig att arrangera fler utbildningsdagar. Gensvaret från MV hade dock helt 
uteblivit. 

MV:s ledning får dock SKR:s presidium återkommande möta. Också mötena med 
riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner hade varit bra. Den typen av 
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möten ville ag fortsätta med när den migrationspolitiska kommitté som tillsatts kom-
mit en bit i sitt arbete. Inför den omröstning som regeringen aviserat om förlängning 
av den tillfälliga lagen sändes ett brev till samtliga riksdagsledamöter.

I slutet av 2019 önskar MV:s region Nord medverkan från ”en kyrklig representant” 
och ag:s AK åker på den inbjudan. Flertalet av riksdagspartiernas talespersoner har 
tackat ja till möten med ag:s representanter. I samtalen utgår representanterna från 
en sammanställning av SKR:s synpunkter på de frågor som den migrationspolitiska 
kommittén fått i uppdrag att bearbeta. När vårterminen 2020 summeras har möten 
hållits med samtliga partier utom (SD), som inte svarat på ag:s förfrågningar. Med 
några partier har också uppföljande möten hållits. 

I aprilsammanträdet 2020 – som hålls digitalt på grund av Corona-virusets spridning 
– diskuterades framför allt den humanitära situationen för samhällets mest utsatta. 
Ag uppmanade presidiet att göra ett uttalande om behovet av åtgärder riktade till 
dem som inte har en egen dörr att stänga om sig, med de svårigheter kring hygien 
och annat som detta medför. 
Vid majsammanträdet konstaterade ag med tillfredsställelse att det bara tog en 
vecka från det att presidiet publicerade ett öppet brev till stats- och trossamfunds-
ministrarna och Socialstyrelsen innan regeringen vid en presskonferens presentera-
de ett stödpaket på 50 miljoner kronor. Ur detta paket skulle kyrkor och andra civil-
samhällesorganisationer kunna söka pengar för att stödja samhällets mest utsatta.  

Remissyttranden

Vid ag:s allra första sammanträde, i januari 1994, utsågs ett arbetsutskott. Och redan 
vid detta utskotts första möte månaden efter initierades arbete med ett remissytt-
rande. Det gällde betänkandet ”Uppehållstillstånd och avvisning, vilken betydelse 
skall en utlännings vandel tillmätas?” 

Under de närmast följande åren, särskilt 1996 och 1997, avger SKR ett flertal remiss-
yttranden som beretts i ag. Ett av de viktigare gäller Sveriges eventuella anslutning 
till Schengen-avtalet. 

I tidsaxeln, åren 1998-99, framgår hur SKR:s modell med arbetsgrupper för olika 
samhälls- och teologiområden förändras till en nätverksmodell. Efter några år som 
nvg blottas intern kritik inom gruppen gällande arbetsformer och prioriteringar. 
Bland annat anser några ledamöter att förberedandet av remissyttranden upptar 
alltför mycket tid i nvg:s arbete, till förfång för bland annat integrationsfrågor.
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Efter ag:s återstart, som följde efter en process på omkring ett och ett halvt år, fort-
sätter inte desto mindre remissyttranden att vara en stor och viktig del av arbetet. 
Betänkanden kring anhöriginvandring inklusive försörjningskrav, diskriminerings-
frågor och arbetskraftsinvandring hör till de områden som bearbetats under 00-ta-
let. Under samma decennium inleds också det som vid ett flertal tillfällen därefter, 
ända fram till 2020, varit modellen: att SKR samverkar med någon närstående part 
vid framtagandet av yttranden. Det kan vara den största medlemskyrkan Svenska 
kyrkan, men också med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (numera 
Asylrättscentrum) och den katolska organisationen Caritas har sådant samarbete 
skett.    

Påskuppropet och Juluppropet

Alltmer accelererande under 2004 kom de flyktingbarn som kallades ”de apatiska 
barnen” att hamna i centrum av nyhetsförmedling och debatt på asylområdet. Inte 
minst i Svenska kyrkan var stämningen upprörd. Framför allt diakoner runt om i lan-
det hörde av sig till ärkebiskop KG Hammar och vädjade om stöd och hjälp.

Hammar valde att skriva ett öppet brev till regeringen, ett brev som publicerades 
strax före jul. I brevet uttryckte han sin upprördhet över den svenska asylpolitiken 
som han ansåg hade havererat. Ur brevet: ”Vad händer med oss om vi stänger ute 
barns behov och solidaritet med den som är utsatt? Vad händer med vårt Sverige? 
Kollapsar det inte utan medkänsla?”

Vid ett möte med SKR:s presidium i början av 2005 samtalade man om ärkebisko-
pens öppna brev, som gavs fullt stöd av övriga ledamöter. 

Under hösten väntades riksdagen besluta om ett nytt asylprövningssystem, en ny 
”instans- och processordning”. Istället för Utlänningsnämnden som överprövnings-
instans av MV-beslut, skulle migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol in-
rättas som avdelningar inom Förvaltningsrätterna respektive Kammarrätten i Stock-
holm. Det var inför denna förändring som Påskuppropet tog form.

I ag:s minnesanteckningar från den 10 februari 2005 dyker Påskuppropet upp lite 
oförmodat. Presidiet har föreslagit ”ett upprop till förmån för de gömda flyktingbar-
nen och för en bättre och fungerande asyllagstiftning”. Ag får uppdraget att formu-
lera ett underlag till upprop som ska presenteras för styrelsen den 10 mars. Den 13 
mars planerar presidiet att vid en gudstjänst i Storkyrkan läsa upp uppropet och 
starta en namninsamling som ska pågå övre de båda kyrkotraditionernas (väst och 
öst) påskfiranden. Med anledning av detta ska uppropet kallas ”Påskuppropet”.  
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Att ag i något avseende ändå måste ha varit inblandat även tidigare pekar fortsätt-
ningen i minnesanteckningarna på. Där sägs att MW har gjort ett förslag till upp-
ropstext, som nu överlämnas till SKR:s kansli för vidare bearbetning. 

I den slutliga uppropstexten nämns det förväntade nya asylprövningssystemet som 
ska införas 1 januari 2006. Med hänvisning till det stora antal överklagade ärenden 
som finns på Utlänningsnämndens bord, varav merparten troligen inte kommer att 
hinna behandlas innan det nya systemet träder i kraft, föreslås i uppropet en ”amnes-
ti” för dem som fått avslag på sina ansökningar. Detta för att ge MV och domstolarna 
i det nya systemet ett ”rent bord” och möjlighet att få börja arbeta från noll, som upp-
ropet formulerar det: ”…möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck 
av obehandlade ärenden”.

Uppropet fick mycket stöd också utanför kyrkorna. Ett flertal andra organisationer 
ställde sig bakom det, liksom majoriteten av riksdagspartierna. (Dock ej de två störs-
ta vid den tiden, moderaterna och socialdemokraterna.)   

När ag sammanträdde ett par dagar innan namnunderskrifterna skulle lämnas in ef-
ter en gudstjänst, hade 154 000 personer skrivit under. Det hann bli 160 000 innan 
överlämnandet, vilket gör Påskuppropet till en av de allra största namninsamlingar 
som gjorts i Sverige. 

Vad ledde då Påskuppropet till? Någon allmän amnesti blev det inte. Däremot fick ett 
relativt stort antal asylsökande, särskilt barnfamiljer, möjlighet till en ny prövning som 
i många fall resulterade i uppehållstillstånd. Påskuppropet medverkade, som en av 
de starkare bland flera starka opinionsyttringar, till denna utveckling.

Under de tio följande åren kom vid ett stort antal tillfällen propåer, framför allt från 
medlemskyrkornas lokala församlingar, om att nya Påskupprop borde genomföras. 
SKR:s styrelse och presidium, men även ag, höll emot, vilket kan spåras i ett antal 
minnesanteckningar genom åren. Man ville spara den typen av samlade, kraftfulla 
aktiviteter till verkligt angelägna tillfällen. 

I december 2016 ansåg presidium och ledningsgrupp att ett sådant tillfälle nu var 
inne. KW och MS från ledningsgruppen fanns med i ag-sammanträdet den 5 decem-
ber och presenterade planerna. Ett upprop med huvudfokus på familjer, barn och 
unga, skulle lanseras med en debattartikel, sampublicerad i Dagen, Katolskt maga-
sin, Kyrkans tidning, Sändaren och Världen idag. Från veckan före jul till slutet av ja-
nuari skulle en namninsamling pågå. Målsättningen fanns att tidigt i januari 2017 få in 
en debattartikel i någon av de största morgontidningarna. Veckan därefter skulle en 
uppdaterad version av Detta vill vi tillsammans med debattartikeln skickas till riks-
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dagens ledamöter och i slutet av januari skulle de insamlade namnunderskrifterna 
överlämnas till Morgan Johansson.

När ag sammanträdde den 10 januari rapporterades om ”dåligt debattklimat” och 
”kraftiga verbala påhopp” särskilt på ärkebiskop Antje Jackelén. Antalet namnun-
derskrifter var ännu så länge oroväckande lågt, omkring 34 000, vilket dock hann 
stiga till nästan 80 000 stycken innan de lämnades in i början av februari.

Någon omedelbar politisk reaktion på uppropet blev det inte. För SKR blev det viktigt 
att inte betrakta Juluppropet som en enstaka händelse. Flera gånger under åren när-
mast efter togs uppropets huvudpunkter upp i nya debattartiklar, i möten med MV 
och politiker och i seminarier exempelvis i Almedalen.   

Summering och avslutning

Att gå igenom dokumentationen över ag:s mer än 25 år av arbete med migrations- 
och integrationsfrågor gör en onekligen imponerad. Imponerad över allt som uträt-
tats, av ag själv och/eller i samverkan med SKR:s styrelse, presidium och lednings-
grupp, kommunikatör, projektpersonal och andra medarbetare. Imponerad över 
kreativitet, arbetsglädje och kärlek till människor. Och inte minst imponerad över 
drivet att orka fortsätta även när det blåser motvind, när sådant man bestämt sig för 
att göra fungerar mindre bra eller inte alls och när debattklimatet tycks vara på väg 
åt ett helt annat håll än ag skulle önska. 

I arbetsuppgiften jag fick i augusti 2019 ingick ”att analysera SKRs verksamhet och 
påverkansarbete kring migration och integration” och ”att söka strategier och ar-
betsformer inför framtida insatser”. 

Kanske var både chefens förhoppning och min, att jag skulle kunna urskilja några ar-
betsmetoder/ -redskap/-insatser om vilka jag kunde skriva: ”Det här ska arbetsgrup-
pen satsa sina krafter på i fortsättningen, det har varit framgångsrikt hittills”. Och 
tvärtom, att jag helt skulle kunna avråda ag från att någonsin igen arbeta med en viss 
inriktning.

Så har det dock inte blivit. Det helt perfekta finns – naturligtvis – inte. Inte heller har jag 
i minnesanteckningar och annan dokumentation hittat åtgärder eller beslut som jag 
kan säga ”Varför la man överhuvudtaget kraft på detta?” eller ”Helt meningslöst!” om.

Jag vill dock särskilt lyfta fram två arbetsområden, som jag anser har utvecklats väl 
över tid, som fungerat bra och som bör övervägas även framöver. Det betyder inte 
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att jag anser att man i framtiden ska låta bli att göra annat, sådant jag inte nämner 
här. Inte heller saknas problem eller frågetecken i något av de två områden jag vill 
lyfta och även dessa tänker jag nämna.    

Det första område jag vill lyfta är kontakter med politiker och myndigheter. Här ser 
jag att det har skett en stark utveckling genom åren. 2005 kunde det fortfarande hän-
da att brev från SKR till riksdagsledamöter eller ministrar inte fick minsta respons. 
Gradvis har detta förändrats till det bättre. På vägen till idag har minnesanteckningar 
till exempel vittnat om den ”goda ingång” SKR har hos migrationsministern. Så gott 
som samtliga riksdagspartiers migrationspolitiska talespersoner tackar ja till möten 
med representanter för ag, också talespersonerna för partier som rimligen inte kan 
tro att de ska strykas medhårs av ag-representanterna. SKR har idag – till dels på 
grund av ag:s arbete –både ett stort förtroende hos, och väldigt goda kontakter med, 
politiker och exempelvis MV:s ledning.   

Det man kan fråga sig kring detta område är ju möjligen om dessa goda kontakter 
och stora förtroende, alla möten och samtal, har inneburit att någonting blivit bättre/
annorlunda än det skulle ha blivit utan dem. Frågan är väl snarast retorisk, och även 
om vi kunde få ett heltäckande svar på den och det skulle visa sig att vår påverkan 
inneburit ganska små förbättringar för människor, så spelar det ingen roll, anser jag. 
Saker behöver sägas, åsikter uttryckas, synpunkter framföras även om de inte får 
fullt genomslag.

Det andra område jag vill puffa för inför framtiden är utbildningar. En del sådant har 
kunnat göras inom ramen för det kontinuerliga, ordinarie arbetet i ag. Mycket på 
grund av medlemskyrkors, och då särskilt Svenska kyrkans, ekonomiska stöd. Jag 
tänker framför allt på de utbildningar, riktade till anställda och volontärer i medlems-
kyrkornas lokala församlingar, som handlat om konvertiter/konversioner. 

Ännu mer omfattande har den utbildning varit som skett inom ramen för de projekt 
SKR drivit på detta område. Hundratals engagerade personer i lokala församlingar 
och andra delar av civilsamhället har utbildats och utrustats, särskilt i de fyra projekt 
som beskrivs ovan. Och med den utbildning och utrustning dessa personer har fått 
har de blivit ännu bättre skickade för sina råd-och-stöd-insatser för asylsökande, 
nyanlända, papperslösa och andra migranter. Innehållsmässigt har flertalet utbild-
ningsprojekt varit lyckade och gett bra resultat.

Problemen på utbildningsområdet har framför allt varit administrativa, särskilt när 
det gällt projekt som delfinansierats av någon EU-fond. Det är svårt att skriva ansök-
ningar som blir godkända och det har visat sig mycket svårt att dokumentera och 
rapportera på ett sätt som fondernas administratörer på MV:s fondenhet kan god-
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känna. Det har naturligtvis inte blivit lättare av att förutsättningar och regler ändrats 
under pågående projekt, i vissa fall till och med retroaktivt. Här behöver ag och SKR:s 
framtida ledning göra ett val; är de goda innehållsliga resultaten värda alla de admi-
nistrativa besvärligheter EU-finansiering medför?  

Peter Karlsson
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