Stöd till flyktingar och asylsökande
60 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i olika delar av världen. En liten del av dessa
flyktingar söker en fristad i Europa och Sverige. Behovet av insatser för att hjälpa flyktingar och
nyanlända i Sverige är enormt. Många har genomlevt mycket svåra händelser i hemlandet och under
flykten. Oron för familjen, släkten och framtiden kan vara stor och den egna själsliga och fysiska
hälsan är ofta dålig.
Regeringen har deklarerat att det råder en humanitär kris för flyktingar i Sverige och har gett
uppdraget att koordinera alla aktiviteter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB har i sin tur bett alla kyrkor att mobilisera församlingar i hela landet.
Biskop Anders har uppmanat alla katolska församlingar att före den 30 november ha tillsatt
personer som kan samordna frivilligarbetet kring flyktingarna till exempel genom att skaffa fram
flyktingguider, kontaktfamiljer och rekrytera volontärer. I många församlingar finns redan ett
arbete till stöd för flyktingar och nyanlända. Men behoven är stora och våra insatser behövs.
Caritas Sverige kommer att hjälpa med information, utbildning och all nödvändiga hjälp. Tillsammans
kan vi göra skillnad!
Vad kan vi göra?
Behoven kan skifta men här kommer några förslag:


Praktiskt stöd vid boende; att finnas på plats vid ankomsten, att ge praktiskt stöd i
boendehanteringen som att montera och skruva ihop sängar.



Fylla i blanketter; informationsinsatser från ansökningsort till permanenta boenden.



Socialt stöd – att vara där som medmänniska.
Aktiviteter och mötesplatser



Ta kontakt med ett asylboende eller kommunen.



Starta språkkafé.



Starta aktiviteter för barn och unga, öppna kyrkan och låt den bli en mötesplats.



Bjud in asylsökande som bor i eget boende.



Samverka gärna med studieförbundet Bilda.
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Bli kontaktperson


Kontakta kommunen för att höra om de behöver kontaktpersoner för nyanlända. Särskilt behov finns
för ensamkommande barn.



Bjud in asylsökande att delta i olika aktiviter, t.ex. språkträning eller samhällsinformation.
Klädinsamling



Allt fler kommer med ytterst få ägodelar och behöver kläder, skor, leksaker, med mera. Ta reda på
vad som behövs.



Kontakta asylboende och ge kläder direkt dit eller via någon organisation eller second‐hand‐affär.
Praktikplatser



Har församlingsmedlemmarna har ett stort kontaktnät? Kanske kan ni hjälpa till att finna
praktikplatser?
Ensamkommande flyktingbarn



Antalet ensamkommande barn ökar. Migrationsverket beräknar att 15 000 barn kommer till Sverige i
år, utan målsmän, för att söka asyl.



Ta kontakt med boenden för ensamkommande barn. Kanske ni kan erbjuda läxhjälp,
språkundervisning, idrottsaktiviteter?



Bjud in dom till SUK’s lokala aktiviteter.
Familjehem



Det saknas familjehem för ensamkommande barn. Undersök om det finns någon i församlingen som
kan öppna upp sitt hem.
God man



Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares
och förmyndares ställe. Man fungerar som en spindel i nätet och bidrar till att barnet får en bra
första tid i Sverige.
Samverka gärna med andra kyrkor och organisationer i närsamhället eller hänvisa till andra
organisationer på orten. Vi kan inte göra allt men vi kan bestämma oss för att göra något!
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Mer information
För mer information, välkommen att kontakta:
George Joseph ‐ Ansvarig för frågor kring migration, asyl & människohandel i Stockholms katolska
stift och Caritas.
Telefon: 070‐963 45 01 eller 08‐505 576 72
E‐mail: gjoseph@caritas.se
Pieter van Gylswyk ‐ Ansvarig för inlandsarbete, Caritas
Telefon: 08‐505 576 75 eller 072‐937 17 00
E‐mail: pieter.vangylswyk@caritas.se
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