Uttalelse fra Rådsmøtet 2013

Gjestfrihet
Mange millioner mennesker er på flukt i verden i dag. De flykter fra dårlig styre,
undertrykkelse, krig og forfølgelse. De aller fleste flykter til naboland og noen av disse kommer til
Norge. Som kristne tror vi at alle mennesker har krav på å bli møtt med respekt og anstendighet.
Måten vi møter andre mennesker på, avslører våre verdier og vår medmenneskelighet. I denne
uttalelsen vil vi henlede oppmerksomheten på tre grupper som utfordrer oss på vår nestekjærlighet
og vårt medmenneskelige ansvar.
Asylbarna
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd er glade for nyhetene i Nathan-saken, og
 håper denne dommen legger grunnlag for sakene til andre asylbarn, og at hensynet til
barnets beste vektlegges tyngre.
 oppfordrer UNE om å ikke anke saken videre.
Rådsmøtet mottar med glede nyheten om at dommen i Oslo Tingrett lar sju år gamle Nathan Eshete
bli i Norge. Nathan har blitt et ansikt på de 644 asylbarna som venter på å få vite om de får bli i
landet, derfor skaper denne dommen også håp andre. Vi mener det er inhumant å sende barn til land
de ikke kjenner, språk de ikke kan og et liv i utrygghet. Barna skal ikke straffes for foreldres feil eller
norske myndigheters lange behandlingstid i asylsaker.
Enslige, mindreårige asylsøkere
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd vil med dette gi sin støtte til oppropet Nestekjærlighet,
som har to krav:
 Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å
tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre.
 Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år,
for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg.
Tidligere fikk enslige asylsøkende barn uten omsorgspersoner, normalt opphold i Norge. Men i 2009
innførte regjeringen en ny regel som gir denne gruppen midlertidig oppholdstillatelsesom opphører
når fylte 18 år. De som da ikke returnerer frivillig, blir tvangsreturnert.
Fra 2009 til 2012 har minst 150 ungdommer fått et slikt vedtak. Mange av disse har sterkt
traumatiserende opplevelser fra hjemlandet, og sliter med alvorlige psykiske og fysiske lidelser som
følge av dette. De fleste av ungdommene er fra land som Afghanistan, Irak og Etiopia. En del har
forsvunnet, mens andre bor på asylmottak.
FNs barnekomité har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges ivaretakelse av
enslige mindreårige asylsøkere, og har anbefalt Norge å overføre omsorgsansvaret for
denne gruppen barn til barnevernet.

Romfolket
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd vil oppfordre menigheter i alle kirkesamfunn til:
 Å bidra med praktisk hjelp og støtte til romfolket i en vanskelig livssituasjon
 Å åpne kirkens dører og våre hjerter og å vise en inkluderende holdning og praksis



Å søke kunnskap om romfolket og deres situasjon for å motvirke fordommer,
stigmatisering og negative omtaler preget av uvitenhet

Romfolket utgjør en sterkt diskriminert gruppe i Europa. Av alle etniske og kulturelle
minoriteter i Europa er romfolket, som utgjør ca 11 millioner mennesker, en av de
gruppene som i størst grad blir diskriminert og marginalisert. Mange av dem lever under
svært vanskelige sosiale og økonomiske kår i sine hjemland, ofte utenfor etablerte
velferdsordninger og med begrenset skolegang.

