Till Equmeniakyrkans församlingar i region Stockholm

2022-03-10

KRIGET I UKRAINA OCH FLYKTINGMOTTAGANDET
I REGION STOCKHOLM
Situationen i Ukraina förvärras från dag till dag och människor tvingas på flykt när landet bombas och invaderas.
Vi har svårt att förstå att detta händer idag och i Europa men vi ser att flyktingströmmarna ökar och till dagens
datum har 2 miljoner människor tvingats att fly från sitt land. Ingen vet hur många personer som kommer att fly
till Sverige. Många kommer behöva boende och annat stöd.

– Vad kan vi göra och hur ser vår beredskap ut för att ta emot människor som kommer till oss?
Det är frågor många församlingar ställer sig och som vi från Sociala Missionen vill hjälpa till i en samordnade insats
på uppdrag av Equmeniakyrkan region Stockholm. Vi kommer fortlöpande samla och förmedla relevant information
från offentlig sektor, civilsamhällets organisationer samt dela församlingsinitiativ. Vi finns dagligen på plats med en
öppen mottagning för att stötta och ge råd och stöd i juridiska och sociala frågor.

Sociala Missionen bjuder in till diakonalt forum – en digital nätverksträff den 17 mars kl. 16-18.
Vi kommer då att dela information om nuläget och det vi vet om hjälparbete och beredskap i församlingar och i
hjälporganisationer. Anmäl dig till elaine.l@socialamissionen.se för att få en länk till diakonalt forum nästa vecka.

FAKTA JUST NU:
Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen.
De har rätt att vistas i valfritt Schengenland i 90 dagar.
Massflyktsdirektivet aktiverades den 4 mars 2022 och omfattar:
ukrainska medborgare och
personer med skyddsstatus i Ukraina
som lämnade Ukraina efter den 24 februari 2022
Massflyktsdirektivet syftar till att snabbt ge personer skydd och att avlasta EU-ländernas
ordinarie asylsystem.

För att få uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket.
Uppehållstillstånd beviljas i ett år till och med 4 mars 2023 och kan sedan förlängas.
Det är ett tillfälligt tillstånd.
Personer som får uppehållstillstånd i Sverige till följd av massflyktsdirektivet har rätt till boende,
ekonomiskt stöd och sjukvård. Migrationsverket ansvarar för detta.
De har också rätt att arbeta i Sverige. De kommer inte kunna folkbokföra sig i Sverige.
Personer som får uppehållstillstånd på grund av massflyktsdirektivet kan också söka asyl.
Just nu fattar Migrationsverket inga beslut i asylärenden från Ukraina.
Inga personer med utvisningsbeslut verkställs till Ukraina just nu.
https://www.migrationsverket.se/ukraina

Just nu är det bra att:
– Uppmärksamma situationen i församlingen och be om fred i Ukraina. Om ni har möjlighet göra en insamling till
Equmeniakyrkans katastroffond BG 900–3286 eller Swish 900 32 86. Hjälpen går till våra systerkyrkor i Ukraina och
Moldavien genom European Baptist Federation, EBF.
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/katastroffonden/
– Inventera vilka förutsättningar som finns i er församling att vid behov; ställa boenden till förfogande, privata
boenden, tillfälliga boende i kyrkans lokaler, läger-kursgård. Meddela kommunen om ni har boende.
– Förbered er för att möta akuta behov av förnödenheter, erbjuda öppna mötesplatser i församlingen för stöd och
samtal samt barn- och familjeaktiviteter. Har ni någon i församlingen som kan ukrainska eller ryska, kan det vara
värdefullt i en tolksituation.
– Har ni upparbetade ingångar till kommunen uppmuntrar vi att ni tar kontakt med kommunen och meddelar på
vilka sätt ni kan vara behjälpliga.
Återkoppla via mail till oss på Sociala Missionen vilka resurser som finns hos er.
Gäller även boende.
Vi har öppet måndag till fredag 9.00-15.00.
Tel 08-556 023 00, mail info@socialamissionen.se

KONTAKTUPPGIFTER:
Elaine Lindblom, verksamhetschef Sociala Missionen.
Tel 072-909 41 94 eller elaine.l.@socialamissionen.se
Inga Johansson, samordnare kyrka och samhälle Equmeniakyrkan.
Tel 076-505 31 81 eller inga.johansson@equmeniakyrkan.se
Anders Jonåker, församlingsutvecklare Equmeniakyrkan region Stockholm.
Tel 0709-99 69 19 anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

