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Mottagandet av flyktingar från Ukraina i församlingarna
Ryssland attackerade Ukraina från flera olika håll 24.2.2022. Sedan dess har
krigshandlingarna utvidgats ytterligare och också riktats mot civilbefolkningen. En
betydande del av ukrainarna är på flykt inom landet. Hundratusentals har också flytt
utanför landets gränser. I första hand flyr människor till Ukrainas grannländer och till de
EU-länder där det finns betydande ukrainska minoritetsgrupper, såsom Polen, Tjeckien,
Tyskland, Italien och Spanien. Uppskattningarna om antalet flyktingar till utlandet
varierar: de kan komma att uppgå till flera miljoner människor, beroende på hur kriget
utvecklar sig, och det kan ingen i dagsläget förutspå.
Det kommer sannolikt att komma flyktingar även till Finland. Hit väntas i första hand
personer som redan har någon koppling till Finland, exempelvis genom säsongsarbete
eller familjeband. Också ukrainare som uppehåller sig i Ryssland kan försöka ta sig över
finska gränsen för att söka skydd. Det är sannolikt att människorna från Ukraina
kommer via inresepunkterna i södra Finland (flygplatser, hamnar), men de kan också
komma andra vägar. Vi känner till att bussar åkt iväg från Finland till Ukraina för att
hämta upp människor och att dessa redan har anlänt eller är på väg till Finland.
Beroende på hur situationen utvecklar sig kan EU ta upp frågan om delat ansvar. Då kan
det bli fråga om interna överföringar från ett medlemsland till ett annat med stöd av
artikeln om krisläge i EU:s grundfördrag eller en aktivering av direktivet om tillfälligt
skydd. Migrationsverket meddelar att man förbereder sig på en tilltagande och storskalig
tillströmning av ukrainare, där antalet asylsökande kan öka från några tusen till
tiotusentals personer.
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Det finns anledning för församlingar på olika håll i landet att bereda sig på en
omfattande tillströmning av flyktingar. Migrationsverket har helhetsansvaret när det
gäller att reagera på den omfattande immigrationen.
1. Uppdatera beredskapsplanen så att den motsvarar behoven i dagsläget.
Närmare anvisningar om hur man utarbetar en beredskapsplan finns i
cirkulär 14/2019.
2. Gå igenom huruvida det i din församling finns lokaler som eventuellt snabbt
kunde tas i bruk och meddela Migrationsverket här, om du inte redan har
gjort det i samband med den kartläggning av församlingarnas lokaler som
var aktuell redan i cirkulär 25/2021. Migrationsverket tar kontakt med de
församlingar vars lokaler man eventuellt behöver få till sitt förfogande.
Avtalen ingås med Migrationsverket som också ansvarar för kostnaderna.
3. Utse en kontaktperson eller en koordinator i din församling som har ansvar
för att hjälpa flyktingarna. Det är viktigt att kontaktpersonen redan från
början har kontakt med andra hjälpnätverk på orten och organiserar en
eventuell insamling och distribution av humanitär hjälp tillsammans med de
andra aktörerna.
4. Om det i din församlings lokaler inrättas nödinkvartering eller tillfällig
inkvartering finns närmare direktiv i de anvisningar som tidigare
utarbetades för inrättandet av mottagningscentraler Turvapaikka-asiat –
Monikulttuurisuus (sakasti.fi). Utse en ledare för verksamheten och ett
verksamhetsteam. Migrationsverket ger närmare anvisningar om hur
lokalerna bör utrustas och vardagen där struktureras. Vid behov kan det
också arrangeras skräddarsydda kurser i hur man ordnar nödinkvartering
eller tillfällig inkvartering. Ta i så fall kontakt med Ulla Siirto vid
Kyrkostyrelsen.
5. Gör upp en kommunikationsplan. Se till att din arbetsgemenskap och
förtroendemännen är medvetna om lösningarna. Utse en person med
ansvar för den externa kommunikationen, t.ex. till
församlingsmedlemmarna och medierna. För kyrkans gemensamma
kommunikation ansvarar kirkonviestinta@evl.fi
Församlingsmedlemmar kan om de vill också erbjuda sin egen bostad för privat
inkvartering. I så fall lönar det sig att vara i kontakt med Nätverket för heminkvartering
rf: https://kotimajoitusverkosto.fi/. För privat inkvartering utbetalas inga ersättningar.

Varje församling kan fortsättningsvis ordna bönestunder för situationen i Ukraina och för
att minnas dem som lider i kriget samt ge ekonomisk hjälp till krigets offer, t.ex. via
Kyrkans Utlandshjälp eller missionsorganisationerna.
Människornas behov av psykiskt och andligt stöd ökar i takt med att krigshandlingarna
utvidgas. Det är viktigt att stödja både de ukrainare som bor i landet och alla andra som
drabbats av ångest på grund av kriget, i synnerhet barn och unga.
Det är också viktigt att man i församlingarnas verksamhet och kommunikation betonar
att ryssar i Finland inte får diskrimineras av den anledningen att Ryssland är den
attackerande parten. Ryssarna bor i vårt land och är en del av våra gemenskaper. Det
ryska folket och i förlängningen alla ryssar lider till följd av krigshandlingarna. Nu är det
viktigt att verka för fred på det lokala planet.

Ytterligare information: Ulla Siirto, sakkunnig, ulla.siirto@evl.fi, tfn 040–6881440
Cirkulär 14/2019: Så tar man fram en beredskapsplan – anvisningar för församlingar
Cirkulär 16/2020: Förberedelser i församlingarna inför massinvandring
Cirkulär 25/2021: Kartläggning av församlingarnas lokaler med tanke på nödinkvartering
och tillfällig inkvartering av asylsökande
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2142-laajamittaisen-maahantulonvalmiussuunnitelma
Länk till migrationsverkets enkät i sin helhet:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/72621384-942f-46dd-8cb17bb1245dc134?displayId=Fin2356076
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