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VERDENS FLYKTNINGDAG 2022

VIKTIG MELDING
HVEM som helst, HVOR som helst, NÅR som helst.
Alle har rett til å leve i sikkerhet og trygghet.
Alle har rett til å leve i sikkerhet og
trygghet - uansett hvem de er, hvor
de kommer fra, og når de
ble tvunget til å flykte.

Bønn
Gud, du som er alle menneskers Gud
Takk at du ikke gjør forskjell på folk
Reis deg og gi verdens flyktninger sin rett,
vær vern og hjelp for alle som lider nød, blir oversett og undertrykt
Jesus, du som var en av oss, selv flyktning, forfulgt og fremmed
Åpne våre hjerter, øyne og ører så vi ser og hører deg
i den som er innflytter og fremmed,
i flykningene i Middelhavet, og i den som banker på vår dør
Hellige Ånd, som skaper og gir liv
Skap i oss rene hjerter og en ny og villig ånd
som gir oss mot, vilje og kraft til å handle
og gjøre det gode
Gud, la din vilje skje,
komme ditt rike og din rettferdighet
og la oss få være med på det du gjør

Norges Kristne Råd, Kvekersamfunnet, Rettferdighet i asylpolitikken (RiA),
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF, Mennesker i Limbo, Dråpen i havet.

HVEM som helst
Alle mennesker som er
tvunget til å flykte, skal
behandles med verdighet.
Alle skal kunne søke
beskyttelse, uavhengig
av hva de tror og
hvem de er.
Det er ikke noe
å diskutere:
Å søke sikkerhet
er en menneskerett.

HVOR som helst
Alle mennesker som er
tvunget på flukt, skal
ønskes velkommen
uansett hvor de kommer
fra. Flyktninger kommer
fra hele kloden. For å
komme vekk fra lidelse
kan de ta fly, båt eller gå til
fots. Men det som er
universelt, er retten til å
søke sikkerhet.

NÅR som helst
Når mennesker tvinges på flukt, har de rett til å bli beskyttet.
Uansett hva trusselen er - krig, vold, forfølgelse - alle fortjener beskyttelse.
Vi har alle rett til å leve i sikkerhet.

Se informasjon fra UNCHR om Verdens flyktningdag 20. juni 2022:
https://www.unhcr.org/world-refugee-day.html

Rett til å søke asyl
Kvar dag blir menneske flyktningar. Dei bryt opp frå heimane sine. Dei tek av
garde på ei farefull ferd. Ofte i all hast. Kvinner og barn. Unge gutar og menn.
20. juni er Verdas flyktningdag.
I 2000 vedtok generalforsamlinga i FN å opprette ein særskilt dag for
flyktningar.
Det er ein dag for å gje vår støtte til menneska som er på flukt.
Vi treng Verdas flyktningdag for å minne oss om at retten til asyl er ein
grunnleggjande menneskerett.
Aldri før har det vore så mange menneske på flukt som i dag.
I 2021 var 82,4 millionar menneske på flukt. Av desse var 59 millionar internt
fordrivne. Dei er flyktningar i eige land.
Etter at krigen i Ukraina braut ut 24. februar i år, har mange millionar
ukrainarar flykta frå landet. Dette er den største flyktningkrisa sidan andre
verdskrigen. Flyktningane frå Ukraina blir tatt i mot i nabolanda sine. Denne
flyktningkrisa har vist oss at vi kan, vi greier det, vi maktar å ta i mot mange
menneske på flukt.
Menneske på flukt er sårbare. Dei er utsette for menneskehandel. Mange
flyktningar endar i leirar der dei sit fast i årevis, dei lever under uverdige
forhold og opplever mishandling og fornedring. Borna veks opp utan skikkeleg
skulegang, og med mangel på helsestell. Andre mister livet undervegs.
Frå 2014 til i dag har nær 25 000 menneske drukna i Middelhavet på veg til
Europa.Vi har gjort det vanskeleg for menneske på flukt å nå fram til våre
grenser og bruke retten til å søke om asyl.
Skal asylretten vere ein reell rett i Europa, må fluktrutene sikrast og grensene
opnast.
Vi ber våre politikarar bruke si makt til å endre dagens system, for å sikre
flyktninane sin rett til å søke asyl.

Les mer:
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/

Du kan være
med og hjelpe
ved å ...

• skaffe deg kunnskap
• bli medlem eller gi økonomisk støtte
til organisasjoner som arbeider for og
blant asylsøkere og mennesker på flukt.
• bidra som frivillig i lokale avdelinger
i slike organisasjoner

Aktuelle organisasjoner
NOAS www.noas.no
Flyktninghjelpen www.nrc.no
Kirkens Bymisjon www.kirkensbymisjon.no
Kristent interkulturelt arbeid www.kianorge.no
Kirkens nødhjelp www.kirkensnodhjelp.no
ADRA https://www.adranorge.no/
Caritas https://www.caritas.no/
Røde Kors https://www.rodekors.no/
Dråpen i Havet https://www.drapenihavet.no/
Anti-rasistisk senter https://antirasistisk.no/
Redd Barna https://www.reddbarna.no/
Amnesty Norge https://amnesty.no/
Helsingforskomiteen https://www.nhc.no/
Leger uten grenser https://legerutengrenser.no/
Mennesker i Limbo https://ilimbo.org/
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) https://www.ikff.no/
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA) www.riarogaland.wordpress.com
Norges Kristne Råd www.norgeskristnerad.no/flerkulturelt-arbeid

