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Vi skriver som representanter for 25 kirkesamfunn og fem tilsluttede tverrkirkelige
organisasjoner. Vi representerer troende fra ulike kirkelige sammenhenger, og er et av de
bredest sammensatte økumeniske organ i verden. Sammen ønsker vi å uttrykke en sterk felles
bekymring og oppfordrer norske myndigheter til å intensivere arbeidet med å hente flere
ukrainske flyktninger.
Helt siden Ukrainakrigen startet har Norges Kristne Råd hatt en aktiv rolle i møte med
behovene som oppstod i kjølvannet av konflikten. Vi har laget en egen ressursside på våre
nettsider, og vi har hatt tett dialog med UDI og IMDI, samt lagt til rette for webinarer med
fokus på hva trossamfunn og organisasjoner kan bidra med.
Det er et brennende engasjement for å hjelpe i kirke-Norge. Vi forstår menighetenes ønske
om å handle raskt for å redde mennesker fra uærlige aktører. Flere menigheter har allerede
vært aktive og hentet flyktninger fra Ukraina. I de fleste tilfeller bygger dette på allerede
etablerte relasjoner fra før krigen brøt ut. Samtidig ser vi den store sårbarheten knyttet til at
menigheter tar ansvar for å velge ut og transportere flyktninger til Norge. Dette er sårbart på
flere områder.
Vi har hele tiden vært tydelige på, - og henstilt til at de som ønsker å bidra kanaliserer hjelpen
gjennom etablerte hjelpeorganisasjoner. Disse organisasjonene har kompetanse, erfaring og
nettverk som sikrer at hjelpen når fram og at arbeidet utføres på best mulig måte.
Organisasjonene er til stede med livsviktig nødhjelp i Ukraina og flere av nabolandene sammen
med sine lokale partnere og i dialog med myndigheter. Vi har derfor bedt om at det utvises
forsiktighet overfor private pengeinnsamlinger til nye aktører i organisasjonslandskapet.
FNs høykommissær har varslet om at menneskehandlere opererer blant utsatte grupper,
gjerne i forkledning av å være fra en organisasjon. Dette er viktig å være klar over, og er et
argument for å bruke etablerte hjelpeorganisasjoner. Vi ser med stor bekymring på at
utnyttelse av kvinner og barn vil kunne øke i tiden framover. Det viser med all tydelighet at vi
ikke har noen tid å miste i vårt arbeid med integrering.
Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd gir oss muligheter til å påvirke innretningen av
flyktningestrømmene utenfor våre grenser, samtidig er det viktig at vi også bidrar gjennom
konstruktive og effektive prosesser rundt mottaksapparatet her hjemme. En vellykket
integrering er noe vi alle ønsker. Her kan og vil kirkene i Norge spille en viktig rolle i å inkludere
og integrere flyktninger i sine sammenhenger.

Mange av flyktningene har vært usatt for overgrep og hatt svært traumatiserende opplevelser
etter at de forlot sine hjem. Når de kommer hit til oss skal de bli møtt av medmennesker som
tar imot dem med et varmt hjerte og hender som er villige til å hjelpe dem i et nytt land, men
som samtidig anerkjenner at det kan være behov for å påkoble fagkompetanse. Flere av de
kirkelige diakonale organisasjonene har kunnskap, kompetanse og etablerte rutiner både i
flyktningehåndtering og menneskehandel-problematikk. Vi ber derfor om en tett dialog med
disse aktørene hva angår bosetting av flyktninger.
Vi mener det ligger et stort ansvar på myndighetene i å intensivere arbeidet med å hente flere
Ukrainske flyktninger, sikre tilbudet for de som ønsker å komme, og medisinsk behandling som
følge av krigshandlinger. Vi vet at mange vil være så nær hjemlandet som mulig, og at det er
usikkert hvor stort antallet flyktninger som kan forventes til Norge. Men med tanke på
behovene som finnes ser Norges Kristne Råd med bekymring på hvor få personer den norske
stat har hentet til Norge, og på vegne av kirkene ber vi myndighetene intensivere arbeider for
å hente flere ukrainske flyktninger.
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