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KYRKORNAS OCH FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET
Antirasistiska veckan firades 19-25.3 2012
Under den antirasistiska veckan gjordes världsomfattande upprop för jämlikhet och mångfald,
men mot rasism och etnisk diskriminering. Veckan kulminerade i FN:s antirasistiska dag 21.3.
Händelser arrangerades runtom i landet. Församlingarna deltog i temaveckan i bl.a. Helsingfors,
Vanda, Tammerfors. Även under invandrararbetets rådplägningsdagar i Kuopio kyrkliga
samfällighet, diskuterades talades om kristendom och rasism.
Tilläggsinformation om veckans händelseutbud och –material: www.rasmus.fi, www.keks.fi,
www.luovuennakkoluuloistasi.fi

Antirasistiskt ställningstagande av de kristna församlingarna i Jyväskylä
De kristna församlingarna i Jyväskylä publicerade i december ett upprop mot rasism.
Församlingarna vill fästa uppmärksamheten vid rasistiskt tal, hot och våld i Finland. Uppropet har
utformats av de kristna församlingarnas samarbetskommitté i Jyväskylä. I den ingår
Adventsförsamlingen, Pingstförsamlingen, den Ortodoxa församlingen, Jyväskylä församling,
Frikyrkoförsamlingen, St Olafs katolska församling, samtliga från Jyväskylä samt
baptistförsamlingen i Vaajakoski.
-

Finland bör vara ett land där alla människor kan röra sig och leva i trygghet utan rädsla
oberoende av hudfärg, etnisk bakgrund eller religion. Församlingarna fördömer fysiskt,
psykiskt, socialt och andligt våld och uppmuntrar alla att försvara människor som
behandlas illa. – Som kristna fördömer vi rasism och våld. Som församlingar vill vi vara
samfund där alla människor känner sig trygga. Med metoder som tro, förlåtande, kärlek
och rättvisa, vill vi bryta cirkeln av ondska.

Uppropet i sin helhet:
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/@Bin/1103685/Kannanotto%20rasismia%20vastaan.rtf

Kyrkans uppgift är att värna om mångfalden
Biskopen i Tammerfors, Matti Repo, föreläste om jämlikhet och mångfald sett ur det kyrkliga
arbetets synvinkel under seminariet Seurakunta ja monimuotoinen työ, som hölls 8.2 2012 i
Tammerfors. – Då samhället blir allt mångfaldigare och har allt mer mångkulturella inslag, bör
också kyrkan bli allt mer medveten om olika minoriteters jämlikhetsrättigheter. Detta bör leda till
en ökad mångfald bland kyrkans anställda. Med glädje har jag noterat att församlingarna har
anställt invandrare för olika arbetsuppdrag. Detta är av stor betydelse för den anställda, men
också för de attityder hos de personer som den anställda möter. Även handikappade har anställts i
någon mån, beroende på uppgifter och förutsättningar. Tack vare vissa samhälleliga
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stödfunktioner kan kyrkan anställa en mångfald av människor, betonade biskopen under sitt
inledningsanförande. Hans tal och allt annat material från seminariet finns på Yhdessä työhönprojektets hemsidor:
www.kirkkoplavelut.fi/yhdessä

De olika världarnas mässa har mottagits väl
De olika världarnas mässa är en dagsgudstjänst som strävar efter att samla olika människor i en
gemensam mässa. Man försöker att skapa samhörighet för alla besökare genom en predikan som
egentligen r en gruppdiskussion. Bibelns texter läses på deltagarnas egna språk. Deltagarna
ombeds ta sin egen bibel med. De olika etniska och språkliga grupperna uppmärksammas också
genom tolkning av mässan. Barnen får gå i söndagsskola under mässan. Målsättningen är att
församlingen efter mässan bjuder på mångkulturell måltid. De olika världarnas mässa har skapats
av Finska Missionssällskapet i samband med projektet ”Att överskrida kulturgränserna”. Sakari
Löytty är projektledare. Mässan har hittills ordnats i projektets samarbetsförsamlingar, bl.a. i Harju
församling i Tammerfors och i Kråkkärrets kyrka i Åbo.

Nyheter från Esbo
Inom Esbo församlingar ordnar man varje vecka ekumeniska gudstjänster på engelska.
Samtidigt erbjuder den nya verksamheten möjligheter till att uppleva samhörighet i Esbo.
Verksamheten är koncentrerad till Esbo domkyrkas församlingshus och arrangeras av Esbo
församlingar och International Evangelical Church in Finland (IEC). Tilläggsinformation:
www.migrantchurch.fi, www.church.fi
Colourful Espoo har som målsättning att föra invandrarna och lokalbefolkningen i Finland
närmare varandra för att skapa ett samfund där man uppskattar det mångkulturella.
Colourful Espoo har fungerat i drygt ett år och ordnar olika typer av mångkulturell
verksamhet i huvudstadsregionen: utflykter, läger och smågruppsaktiviteter. Programmet
förverkligas åtminstone på finska och engelska. Verksamheten arrangeras av det
internationella arbetet i Olars församling tillsammans med de andra församlingarna i Esbo,
olika organisationer och aktiva volontärer. Största delen av verksamheten sker i Kulma,
ungdomsutrymmet hos Olars församling. Tilläggsinformation:
http://colourfulespoo.blogspot.com/

Muslimer och kristna vill trygga ungdomarnas uppväxt och förebygga marginalisering. De
religiösa ledarna vill framföra sina kondoleanser till alla som berörts av tragedin i Alberga

4

17.2 då en 17-årig finländare dödade en ung somalier. – De islamiska och kristna samfund
vi representerar, fördömer detta dåd. Det skadar djupt bägge religionerna och deras
värderingar. Som kristna och muslimer vill vi tillsammans bygga ett bättre, tryggare och
mer omhuldande Finland som inte innehåller våld, skriver de religiösa ledarna i ett
utlåtande. Tilläggsinformation: http://migrantchurch.fi/ajankohtaista/muslimit-ja-kristitythaluavat-edistaa-nuorten-turvallista-kasvua-ja-ehkaista-syrjaytymista

NYHETER ANGÅENDE RELIGIONSDIALOG
Judar, kristna och muslimer uppskattar den egna religionens läror
Religiösa ledare som representerar judendom, kristendom och islam är alla nöjda med det
betänkande som undervisningsministeriet publicerade 24.2. Undervisningen i den egna religionen
bör utvecklas för att svara mot behoven i ett mångreligiöst samhälle och dess likvärdiga
medlemmar. – Det är önskvärt att religionsundervisningens oklara situation nu är förbi och att
skolor, lärare och lärarhögskolor nu får arbetsro för att utveckla undervisningen, konstaterar
religionsledarna.
Ledarnas ställningstagande: http://www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista__aktuellt/juutalaiset_kristityt_ja_muslimit_arvostavat_oman_uskonnon_opetusta_/?session=5287
7438

INVANDRAR- OCH FLYKTNINGPOLITIK
Antalet uppehålls- och asylsökande minskade år 2011
Sammanlagt 3088 personer sökte om asyl i Finland år 2011. Antalet sjönk med nästan en fjärdedel
jämfört med år 2010. Även antalet som sökte om uppehållstillstånd sjönk jämfört med året
tidigare. Sammanlagt 23 664 personer utanför EU sökte om uppehållstillstånd i Finland år 2011.
Det är cirka 4 procent färre jämfört med år 2010 (24 547). Migrationsverkets utlåtande 29.2:
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/oleskeluluvan_ja_turvapaikanhakijoiden_maara_vaheni_vuonna_2011

Organisationerna bekymrade över den åtstramade familjeåterföreningspolitiken
De organisationer som arbetar med flyktingfrågor, är bekymrade över den diskussion som förts på
sistone angående rätten till familjeåterförening och hur detta kommer att inverka på de
människor som lever i Finland under internationellt beskydd. Organisationerna har upprepade
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gånger poängterat att det är inhumant att förhala integrationen genom att hålla
familjemedlemmarna isär och att följderna kan vara kostsamma för social- och hälsovården.
Inrikesministeriet har å sin sida i ett utlåtande från 2010 konstaterat, att Finlands politik och
praktik inte innehåller sådana element att det är skäl att strama åt politiken.
Den arbetsgrupp som Inrikesministeriet tillsatt, har till uppgift att utreda vilka följder den
åtstramade familjeåterföreningspolitiken medfört och vilka förändringar som ytterligare behövs.
Samtidigt utreder man Migrationsverkets praxis och jämför det med de övriga nordiska ländernas
förfaringssätt. Med utredningen som grund görs sedan eventuella förslag om lagförändringar.
Utredningen publiceras i slutet av mars. Tilläggsinformation:
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/E60DC030343DEB0EC22579180027E4C0

Organisationerna: det är inhumant att returnera tortyroffer
Enligt migrationsverket är tortyr inte skäl nog för att få asyl. Verket konstaterar att tortyroffret kan
få skydd och vård i sitt hemland eller så finns inget tortyrhot kvar. Flyktingrådgivningen rf och De
torterades rehabiliteringscenter betonar å sin sida det inhumana med att returnera tortyroffret.
Organisationerna påpekar att tortyrtraumat aktiveras mera under de omständigheter där det hela
har skett. Det tar åratal för offret att återhämta sig och han/hon behöver få vård i en trygg
omgivning. Att returnera ett traumatiserat tortyroffer till det land han/hon torterats i, är redan det
i sig en inhuman handling.
I Finland bor tusentals tortyroffer och de allra flesta av dem har kommit till hit från länder där
tortyr är allmänt. Flyktingorganisationens jurister har tagit flera fall till FN:s kommitté för
tortyroffer eller till Europadomstolen för mänskliga rättigheter eftersom Finland velat returnera
flera tortyroffer till människorättskränkande länder som Iran och Kongo. Domstolarna har stoppat
flera förverkliganden av utvisningar, trots att de finländska rättsinstanserna, till och med den
högsta domstolen, ansett att den asylsökande kan returneras.
Migrationsverkets betänkande 23.1 2012:
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/pelkka_kidutu
s_ei_ole_oleskelulupaperuste
Betänkande av Flyktingrådgivningen och Tortyroffrens rehabiliteringscenter 31.1.2012:
http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?cid=384&lang=suo
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550 har redan återvänt frivilligt till sitt hemland
Antalet asylsökande har minskat, men antalet som vill återvända till sitt hemland ökar. Redan 550
asylsökande i Finland har återvänt frivilligt till sitt hemland genom det av IOM Helsingfors och
Migrationsverket ordnade returneringsprojektet. Projektet ”Vapaaehtoisen paluuohjelman
kehittäminen Suomessa” startade i början av år 2010. Det erbjuder icke-EU medborgare i Finland
att frivilligt återvända till sitt hemland. Returneringar har ordnats till över 40 områden. De största
är Irak, Ryssland, Serbien, Kosovo och Afghanistan.
Migrationsverkets betänkande 27.1 2012
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/jo_550_palann
ut_vapaaehtoisesti_kotimaahansa

Finland har utvisat homosexuella till länder som utdelar stränga straff
Tusentals människor som hör till sexuella minoriteter söker asyl och beskydd varje år i Europa. I
över 70 länder är homosexualitet fortfarande ett brott. Trots det har Finland returnerat många
homosexuella till länder som utdelar stränga straff. I många länder i Afrika och Mellanöstern, till
exempel i Nigeria och Iran, kan homosexualitet innebära dödsstraff. Dessutom utdöms i många
länder böter, tvångsarbete och upp till 10-åriga fängelsestraff. Exempel på sådana länder är
Etiopien, Tanzania och Ghana. Finland har returnerat homosexuella till just dessa länder. Detta
framgår ur det projekt som europeiska flyktingfonden finansierat och som innehåller information
om 25 olika länders asylbeslut.
Tilläggsinformation: http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?cid=378&lang=suo
I januari stoppade högsta förvaltningsdomstolen utvisningen av en iransk homosexuell man. Enligt
domstolen är det skäl att utreda huruvida den asylsökande kan råka ut för trakasserier på grund av
sin sexuella läggning. Domstolen returnerade ärendet till Migrationsverket för ny utredning.
Beslutet innebär att Migrationsverket inte längre kan uppmana asylsökande homosexuella att
flytta inom sitt ursprungsland eller att dölja sin sexuella läggning.
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SAMHÄLLSNYTT
Kyrkostyrelsen: Utlänningar måste få samma rättigheter vid ansökan av
utkomststöd
Kyrkostyrelsen stöder inte Social- och hälsovårdsministeriets förslag om att lagen om utkomststöd
ändras för utlänningar då det gäller utbetalningskriterier och det praktiska förfaringssättet. Enligt
ministeriets förslag bör myndigheterna på eget bevåg meddela polisen och
invandrarmyndigheterna om den utländska personen ständigt behöver utkomststöd. Enligt
utlänningslagen uppfyller den utländska personen inte rätten att stanna i landet, om han ständigt
lever på utkomststöd. Detta ständiga behov är dock inte ett absolut hinder för att få stanna i
landet.
Tilläggsinformation om betänkandet:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/1B45AB27363EE445C22579B4004994CB?OpenDocument
&lang=FI

Statens första integrationsprogram snart klart
Regeringen färdigställer ett fyraårigt integrationsprogram senast 31.5 2012. Grundtanken med
programmet är att med en bred samarbetsgrund försäkra sig om invandrarens aktiva deltagande i
det finländska livet samt öka jämställdhet, jämlikhet och en positiv dialog mellan olika folkgrupper
i vårt land. Programmet innehåller målsättningar och åtgärder för alla administrativa branscher
som arbetar med integration. Kyrkostyrelsen anser det vara ytterst viktigt att religionen beaktas
vid integrationen samt att de religiösa samfunden beaktas.
Arbets- och näringsministeriets hemsidor Integration för invandrare
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4626

Invandringens framtid 2020 – strategiarbetet har inletts
I projektet ”Invandringens framtid 2020”, fastställs den migrationsrörelse som gäller för Finland
inom den närmaste framtiden. Man skissar även upp målsättningar för invandring, integration,
arbetsmarknad och högskolor. Projektet är ett av de absolut viktigaste för kommande år. Strategin
fastställs senast 31.3 2013. Kyrkostyrelsen ingår i projektets arbetsgrupp. Man kan följa med hur
projektet framskrider under adressen:
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/A3BB79E08DF4FB59C22579640055D8C5?open
document
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Likställdhetsstödet hjälper vid integrationens inledningsskede
I februari 2012 slutfördes ett projekt arrangerat av Finlands flyktinghjälp. Det erbjöd
likställdhetsstöd och kurser för invandrare. I modellen VertaisKoto fick nya invandrare i Finland
varje vecka träffa landsmän som redan bott här betydligt längre. Grupperna behandlade
vardagliga saker för att underlätta anpassningen till Finland. Verksamhetsmodellen har visat sig
vara bra och projektet har redan integrerats till en bestående del av arbetet hos Helsingfors och
Esbo invandrartjänst. Dessa fortsätter med andra ord att genomföra modellen som en del av sitt
integrationsarbete. Nu vill man att modellen ska bli riksomfattande.
Tilläggsinformation: http://www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/vertaiskoto.html

Största delen av de asylsökande har utsatts för våld
Största delen av de som söker asyl i Finland, har utsatts för våld. Dock behandlas detta ytterst
varierande i mottagningscentralerna. Speciellt utsatta för våld är kvinnor, unga och barn. Man
upplever det som mycket svårt att känna igen, hindra och att hjälpa våldsoffer. Förbundet MonikaNaiset som hjälper invandrarkvinnor, har utbildat arbetstagare i att känna igen och hjälpa
våldsoffer. För att hjälpa offren verkställdes tjänstemodellen Palmu och med den kan man stöda
asylsökande som utsatts för våld. Förbundet har publicerat två handböcker för att man ska kunna
känna igen våld: handboken Tunnista ja turvaa – käsikirja väkivallan uhrin auttamistyöhön
vastaanottokeskuksissa samt boken ABC – apuväline turvapaikanhakijanaisten kokeman väkivallan
kartoittamiseen.
Tilläggsinformation: http://www.monikanaiset.fi/

Barn som utsatts för människohandel kan bli utan barnskydd
UNICEF:s nordiska undersökning visar att det hjälpsystem som finns för barn som utsatts för
människohandel, skiljer sig alltför mycket från det nationella barnskyddet. Undersökningen
framhåller vikten av att betona det som är fördelaktigt för barnet och det kräver ett intensivare
samarbete mellan alla involverade aktörer. Inom social- och hälsovårdsbranschen ges alltför litet
utbildning i att känna igen offer för människohandel.
Tilläggsinformation om undersökningen: http://www.unicef.fi/uutinen-unicef?id=27100666
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Material
Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus är en mångsidig artikelsamling som baserar sig på
symposiet Kirkot ja kansainvaellukset - Siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden haasteet
kirkkojen itseymmärrykselle, som arrangerades i november 2010. Detta teologiska
symposium var huvudhändelsen i Finland för temaåret Migration 2010 som arrangerades
av de europeiska kyrkorna. Artiklarna i fråga belyser mångkulturella och kulturella möten
ur olika synvinklar. Den historiska bågen går ända från Romarriket till dagens Finland.
Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus. Det finländska teologi litteratursällskapets årsbok
2011/STKS publikationer 269. Red. Joona Salminen. 136 s. Beställningar
http://pro.tsv.fi/stksi/

Tervetuloa töihin! En handbok för mångkulturell rekrytering: Denna handbok är riktad till
församlingarna och innehåller råd för hur man bör beakta likställdhet vid rekrytering samt
om god finska på arbetsplatsen. Handboken uppmuntrar till en öppen och diskuterande
arbetskultur som ger utrymme för olika arbetssätt.
Handboken Tervetuloa töihin! kan kostnadsfritt beställas från Yhdessä työhön
projektets kansli: sanna-maaria.tornivaara@kirkkopalvelut.fi. Du kan också ladda ner
materialet på adressen www.kirkkopalvelut.fi/yhdessa
Direktivet för mångkulturella läger i församlingen finns som bilaga till detta brev
Den ryskspråkiga boken Päivän sana, sammanställd av Vladimir Blaginin, finns att få hos
Mikaels församling i Helsingfors. Texterna baserar sig på Kyrkohandbokens texter.
Hyvät sanat: Den av Pertti Rajala uppdaterade lättlästa böneboken är bl.a. riktad till
invandrarna. Kan beställas hos Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning,
julkaisumyynti@evl.fi, pris 10€.
Aika puhua – aika vaieta. Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa: en handbok om
tystnadsplikt har utkommit (Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2011:2).
Beställningar: julkaisumyynti@evl.fi, pris 6€. Finns också i PDF-format:
evl.fi/jukaisumyynti>Julkaisuhaku
Häftet Kymmenen kovaa faktaa pakolaisuudesta -kortteja samt 10 väitettä ja faktaa
turvapaikanhakijoista ja pakolaisista kan beställas hos Kyrkostyrelsen,
kati.jaaskelainen@evl.fi. Kan också laddas ner på adressen www.pakolaisneuvonta.fi
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Kulttuurien kohtaaminen arjessa. Näkökulmia monikulttuurisilta vuorovaikutuksen
areenoilta. Red.. Pirkko Pitkänen. Vastapaino, 2011.
Kotoutujan Roolipaletti hjälper dig att förstå och möta andra. Den är speciellt utvecklad för
dem som i sitt arbete möter människor som flyttat hit från andra länder. Paletten kan
användas i individuella diskussioner och gruppdiskussioner i daghem, skolor samt i socialt
arbete och inom sjukvården. Kotoutujan roolipaletti – tomintamalli maahanmuuttajatyöhön.
Anita Novitsky och Anne Alitolppa – Niitamo. Väestöliitto, 2012. Beställningar:
kotipuu@vaestoliitto.fi. Pris 15€ + fraktkostnader

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
Couples and Family Therapy in a world of Multiculturalism 31.5.-1.6.2012 I Helsingfors.
Utbildning för dem som arbetar med mångkulturella familjers kommunikationsarbete. Utbildare är
Kyriaki Polychroni, president i den europeiska familjeterapiorganisationen och Petros Polychronis,
ledare för familjeterapicentret Aten Antropos. Utbildningsspråket är engelska. Deltagaravgiften är
150€. Arrangörer är föreningen Kirkon perheneuvonnan työntekijät, Väestöliitto, kyrkans
familjeärenden samt kyrkans mångkulturella arbete.
Anmälningar senast 30.4 till adressen anssi.tietavainen@evl.fi
Tilläggsinformation ger Aku Kaura, ledare för familjeärendenas diskussionscenter i Forssa,
aku.kaura@evl.fi, tfn 03-4145 206, 050-3030584

Församlingen och invandrarna – modul (5 sp). Denna utbildning arrangeras för första gången och
introducerar deltagarna i det mångkulturella arbetets specialkunnande. Utbildningen fördjupar
deltagarna i förståelsen för invandringens olika former och processer samt i invandrarfamiljernas
krisfaser. Samtidigt uppmuntras deltagarna att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, att
öka öppenheten för mångkulturella helheter samt att utveckla metoder för trosdialoger.
Modulen är en del av den specialutbildning som kyrkan arrangerar för det internationella arbetet
(25 sp). Den lämpar sig som en valbar del för kyrkans övriga långa specialutbildningar.
Utbildningen är ekumeniskt öppen och även studerande och kyrkans volontärer är välkomna.
Utbildningen består av två närstudieperioder och distansuppgifter samt arbete med mentorer.
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Närstudieperioderna: 19-21.9 och 29-31.12 2012, rekreationshemmet Päivölä, Nummela.
Förfrågningar och anmälningar senast 31.5: Kati Jääskeläinen, kati.jaaskelainen@evl.fi, 050 324
3173.
Tilläggsinformation om utbildningen finns i utbildningskalendern

Diakonidagarna 5-7.10 i Kuopio. I programmet ingår bl.a. husförhör ”Kotiin kirkkoon”. Hurudan är
en gästvänlig församling? Är gästfriheten en självklarhet eller en tynande folktradition?
Migrationen för nya människor till församlingens område. Tar församlingen emot dessa? Vad kan
vi lära av varandra, av invandrare och andra kristna? Bland deltagarna finns Marja-Liisa Laihia, Kirsi
Leino, Juha Määttä och invandrare från Kuopio.

Kyrkans mångkulturella arbete – rådplägningsdagar 14-16.11 2012. Turun kristillinen opisto, Åbo.
Dagarnas tema är ”påverkan”. Bland deltagarna ingår ärkebiskop Kari Mäkinen. I programmet får
man bekanta sig med påverkningsarbetet i Åbo. Rådplägningsdagarnas program och
anmälningsuppgifter skickas i samband med följande infobrev som utkommer i månadsskiftet majjuni. Tilläggsuppgifter i utbildningskalendern.

"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När
de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med
välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8
FB)

Med önskan om en fridfull fastetid
Kati Jääskeläinen
Tf. sekreterare för invandrararbetet

