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Förord

Kyrkan har alltid förhållit sig till stat och politik. Ibland har relationen
varit harmonisk, ibland spänningsfylld. Överheten i olika länder har
ibland utövat stor påverkan på kyrkor och samfund. Samfunden har
stundtals ställt krav på hur samhället ska ordnas och vilka värderingar
som ska råda. Det gäller såväl majoritetskyrkor som de mindre
samfunden.
I min studie om fältpräster i det svenska försvaret, Kyrkan i fält:
fältpräster i det svenska försvaret (2016) betraktade jag relationerna
mellan de olika samfunden i Sverige och lanserade begreppet
förväntad ekumenik om den ekumenik samfunden inte valde själva
utan som lades på dem från samhällets sida, till exempel inom
sjukhuskyrkan. Det är därför som jag med särskilt intresse har velat
studera hur kyrkorna verkade tillsammans i en stor social och politisk
fråga som flyktingpolitiken. Det var ingen förväntad ekumenik,
tvärtom. Kyrkorna samlade sig till stark opinion mot den förda
regeringspolitiken i en väsentlig samhällsfråga.
Denna bok är också en del i mina studier av kyrka och politik.
Jag har tidigare studerat politisk påverkan på Svenska kyrkan i ett par
undersökningar. I denna bok belyser jag hur Svenska kyrkan
tillsammans med andra kyrkor arbetat med att försöka påverka en
politisk beslutsprocess, så att besluten förändrades i riktning mot
kyrkornas önskemål. Det handlar om Påskuppropet 2005, ett kraftfullt
försök från kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd att få till stånd en
annan asylpolitik utifrån människorätt, humanism och barnens bästa.
Min önskan är att denna studie ska kasta ljus över Påskuppropets

4

initiativ och den efterföljande politiska processen och dess effekter
liksom över kyrkorna som politiska aktörer.
Flera av dem som var aktörer under Påskuppropet har välvilligt
ställt sig till förfogande för intervjuer. Miljöpartiet och Vänsterpartiet
har låtit mig ta del av arkivhandlingar från tiden för uppropet. Det
högre seminariet i kyrkohistoria i Uppsala har genom kritik och
förslag bistått mig i mitt arbete. Jag är tacksam för att så många på
detta sätt hjälpt mig i denna forskningsuppgift och jag är glad över att
en publicering blivit möjlig i serien Uppsala Studies in Church History.
För mitt arbete har jag fått stort ekonomiskt stöd från Nathan
Söderbloms minnesfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Birgit och
Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning samt Åke Wibergs
stiftelse. Utan dessa stipendier hade det inte varit möjligt att
genomföra undersökningen och jag riktar ett varmt tack till dem för
deras stöd.
Strängnäs i december 2019
Klas Hansson
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Asylprocess under debatt

Bakgrund, syfte och metod
Denna undersökning handlar om hur Svenska kyrkan tillsammans
med de övriga medlemskyrkorna inom Sveriges Kristna Råd (SKR)
valde att driva en fråga för att få ett politiskt genomslag: Påskuppropet
2005. Detta syftade till att få till stånd ”amnesti” för asylsökande, så
som det formulerades i uppropet.
I en artikel och i en monografi har jag tidigare undersökt några
aspekter på förhållandet mellan kyrka och politik i Sverige. I artikeln,
”Democracy and the Church of Sweden, an Unresolved Dilemma”
(2017) tog jag upp demokratiska frågor om Svenska kyrkans styrning
och ledning.1 Där drev jag tesen att kyrkomötets struktur som sådan
borde spegla Svenska kyrkans synodala, demokratiska och episkopala
karaktär, vilket jag menade att den inte gjorde fullt ut.
Monografin Kyrkomöte och partipolitik, Politisk påverkan av
Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (2019) behandlade
partipolitisk påverkan av Svenska kyrkans kyrkomöte under en
nästan nittio år lång period.2 Jag kom där till slutsatsen att Svenska
kyrkans kyrkomöte stod under partipolitisk påverkan från de
nomineringsgrupper som var delar av sina respektive politiska
partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
Men jag hävdade vidare att även de nomineringsgrupper som saknade
1
2

K. Hansson 2017a.
K. Hansson 2019.

6

direkt formell anknytning till de politiska partierna, men som gick till
val på idéprogram med anknytning till dem, också utövade en sådan
påverkan: Kristdemokrater för en levande kyrka, Borgerligt alternativ,
Fria liberaler i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan och
Vänstern i Svenska kyrkan. Alla sökte påverka Svenska kyrkan utifrån
den värdegrund som hörde hemma i de politiska partier med vilka de
associerades.
Såväl artikeln som monografin är led i ett större forskningsprojekt om förhållandet mellan den politiska sfären och Svenska
kyrkan. Däremot har jag inte studerat vad som skulle kunna kallas
kyrkans inre politiska rörelse; det finns uppfattningar om att kyrkan
är utsatt för en inre vänstervridning. Johan Sundeen har forskat om
vad 1968 års politiska förändringar betydde för Svenska kyrkan i 68kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989
(2017).3 Gunnar Hyltén Cavallius anknyter till Sundeens forskning i sin
bok om den kristna studentrörelsens tidning Inter Nos.4 De
inomkyrkliga politiska rörelserna med ursprung i 1968 års politiska
förändringar ligger alltså utanför mina undersökningar.
Frikyrkosamfunden, Svenska kyrkan och den Romersk-katolska
kyrkan har även tidigare försökt påverka politiska beslutsprocesser
eller drivit frågor för att påverka den allmänna opinionen. Ett tydligt
exempel är den ekumeniska u-veckan som lanserades från 1973 för
att uppmärksamma kraven på en ny ekonomisk världsordning.5 1973
ordnade omkring 300 grupper i landet program på teman som uveckan tog upp, såsom kamp mot rasismen, rättvis världshandel och
utvecklandet av en ny livsstil.6 U-veckan var en politisk aktion för att
öka solidariteten; det skulle bland annat ske genom minskad
Sundeen 2017. Om inomkyrklig sekularisering se Girmalm 2018.
Hyltén-Cavallius 2019
5
Grenholm 1979, Henningsson 1979. Se en kortfattad sammanfattning om uveckan i K. Hansson 2014 s. 339 f.
6
DN 11.10.1973, A.-M. Thunberg 1973.
3
4
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konsumtion av överflödsvaror.7 Vid upptaktsmötet för 1974 års uvecka i Filadelfiakyrkan i Stockholm talade bland andra statsminister
Olof Palme (1927–1986) och stockholmsbiskopen Ingmar Ström
(1912–2003).8
Ärkebiskop Olof Sundby (1917–1996) inbjöd 1975 de politiska
partierna och regeringen till en sopplunch för att tala om u-veckans
frågeställningar och flera statsråd och företrädare för andra partier
deltog, vilket gav genomslag i medierna. U-veckan 1978, som hade
temat ”Fred på jorden”, kom att uppfattas som en kritik mot det
svenska försvaret.9 Annonser i Stockholmstidningarna visar att en stor
mängd lokala arrangemang om u-veckans frågeställningar togs upp i
församlingar såväl i Svenska kyrkan som i frikyrkorna.
Den ekumeniska u-veckan var ett sätt för kyrkorna att gemensamt ta upp livsstilsfrågor, klyftan mellan rika och fattiga länder, samt
försvarskostnader i ett globalt perspektiv. Det var ett påverkansarbete
som genom att ordna lokala u-veckor i församlingarna skulle skapa en
större medvetenhet. Dess budskap sammanföll också med politiska
mål hos bland andra Socialdemokraterna, och stod inte i direkt
motsatsställning till regeringens u-landspolitik. Den ville understödja
och fördjupa engagemanget för en rättvis värld. På så sätt skiljde sig uveckan avsevärt från Påskuppropet 2005 som stod i direkt motsats till
regeringens politik.
Svenska Kyrkans Mission tog starkt avstånd från rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika, där många missionärer verkade. Genom sitt
engagemang i Kyrkornas världsråd och dess program för att bekämpa
rasism, kom Svenska kyrkan att spela en viktig roll i kampen mot

DN 15.10.1975. Det fanns även protester mot synen att indragen
konsumtion utan vidare skulle komma de så kallade u-länderna till del, Eidem
& Hamilton 1975.
8
SvD 28.10.1974.
9
Nordquist 1979.
7
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apartheid. Det var kontroversiellt då det fanns de som menade att
kyrkan bara skulle syssla med förkunnelse. 10
Johan Sundeen menar att den kritik som riktades mot Svenska
kyrkans utrikespolitiska agerande från konservativt teologiskt håll
och inom högerpolitiska organ kan beskrivas som en kamp mellan två
narrativ. Kritikerna såg det politiska skeendet som en kamp mellan
ont och gott, mellan öst och väst, diktatur och demokrati. Det var ett
konfliktnarrativ. I den andra, protestberättelsen, stod kampen mellan
nord och syd, fattiga och rika länder, koloniserade och imperialister.11
Det fanns således en debatt som handlade om Svenska kyrkans
politiska vägval, men den behandlade främst dess ställningstagande i
utrikespolitiska konflikter.
Denna undersökning behandlar Påskuppropet. Det var en
namninsamling till förmån för ”amnesti” för asylsökande som fått
avslag på sin ansökan och genomfördes över hela landet i kristna
församlingar och moskéer. Jag kommer att presentera Påskuppropets
bakgrund, de olika kyrkornas förhållningssätt till politik, Sveriges
Kristna Råds agerande, reaktioner från de politiska partierna,
riksdagens behandling och vilken effekt uppropet hade på de politiska
besluten. Till sist sammanfattar jag och reflekterar över
undersökningsresultaten.

Frågeställning
Undersökningen inriktas mot kyrkornas påverkan på riksdagsbeslut i
flyktingfrågor 2005. De politiska processerna berörs således i den mån
de berör Påskuppropet eller dess krav. Det övergripande syftet är att
belysa hur kyrkorna gemensamt försökte påverka ett politiskt

10
11

Jonson 2019 s. 357–371, 402–426.
Sundeen 2019.
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skeende och detta perspektiv genomsyrar undersökningen. Jag vill
således
• teckna bilden av hur Påskuppropet genomfördes
• beskriva hur dess innehåll materialiserades i politiska
ställningstaganden
• redovisa vilka politiska resultat som uppnåddes
Jag vill även undersöka om uppropet fick sekundära effekter, till
exempel i det ekumeniska samarbetet. Innebar Påskuppropet att
•
•

det interna samarbetsklimatet
förbättrades?
SKR som organisation stärktes?

mellan

kyrkorna

Avslutningsvis diskuterar jag mer generellt frågan om kyrkornas
möjligheter att påverka politiken.
Undersökningen begränsar sig till åren 2004 och 2005. Den
inleds med ärkebiskop KG Hammars (f. 1943) julbrev till regeringen i
december 2004 och avslutas i och med att ett politiskt beslut fattats
som delvis tillgodosåg Påskuppropets krav. Bara kortfattat har jag satt
in händelseutvecklingen under dessa år i ett större sammanhang om
svensk migrationspolitik eller kyrklig kritik mot staten. Om statens
inställning har varit att den asylsökande ska mötas av ett rättssäkert
och förutsägbart system har kyrkomedlemmar, som engagerat sig i
enskilda fall, i stället hävdat humanism och generositet som grund för
avgöranden. Det finns en skillnad mellan engagemanget för individen
i förhållande till rättssystemet.
Påskuppropet förenade det personliga engagemanget med
försök att få till stånd ett mer rättssäkert system, som skulle kunna
förändra flyktingmottagandet. Jag tecknar även kortfattat bilden av
andra engagemang för asylsökande under denna period.
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Källor och metod
Studien bygger dels på protokoll och handlingar som är tillgängliga i
olika arkiv. Jag har således bland annat tagit del av handlingar i
Sveriges Kristna Råds arkiv, Svenska kyrkans arkiv i Uppsala,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets arkiv med styrelsehandlingar och
bilagor för 2005. Jag har vidare följt asylfrågan i de propositioner
regeringen lämnat till riksdag, i riksdagsmotioner och i utskottsbetänkanden liksom i riksdagsdebatter.
Denna
studie
bygger
även
på
den
omfattande
mediabevakningen och debatten i dags- och fackpress 2005.
Tidningsmaterialet är av tre slag. Det innehåller refererande
nyhetsartiklar som avser att på ett korrekt sätt redovisa ett skeende.
Det innehåller också debattartiklar, som speglar undertecknarnas syn.
Med debattartikeln vill debattören driva en linje och påverka
opinionen i en viss riktning. Pressen har vidare ledarartiklar. I dessa
driver tidningen en linje alltefter sin angivna politiska position (till
exempel oberoende liberal) och syftar till att påverka de politiska
processerna. Jag redovisar fortlöpande vilken sorts pressmaterial det
är fråga om.
Undersökningen bygger också på sex intervjuer med personer
som hade centrala roller inom kyrka och politik vid behandlingen av
Påskuppropet.12 De intervjuade är dåvarande ärkebiskopen i Svenska
kyrkan KG Hammar, biskopen i Stockholms katolska stift Anders
Arborelius (f. 1949), dåvarande generalsekreteraren i SKR SvenBernhard Fast (f. 1951), senare biskop i Visby, dåvarande direktorn i
SKR Lennart Molin (f. 1944), riksdagsledamoten för vänsterpartiet
Ulla Hoffman (f. 1942) samt riksdagsledamoten, senare språkröret för
miljöpartiet Gustav Fridolin (f. 1983). En av huvudaktörerna, den
Till frågan om bruket av muntliga källor se till exempel Thompson 2000 och
Abrams 2016 vilka tar upp olika aspekter på den muntliga berättelsen som
källa.
12
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dåvarande migrationsministern Barbro Holmberg (f. 1952), har inte
velat medverka i undersökningen.13
Intervjuerna behandlar dels informanternas minnesbilder från
skeendet, dels hur de värderar resultatet av uppropet. Intervjuerna
var halvstrukturerade. Jag använde förberedda frågor men de har fått
utvecklas alltefter informantens svar. De flesta intervjuerna har
genomförts på neutrala platser i ostörd miljö med endast intervjuaren
och informanten närvarande. Två har genomförts på informantens
arbetsplats och en per telefon. Jag har därmed skapat förutsättningar
för att yttre omständigheter så lite som möjligt ska påverka intervjun.
Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats.14
Intervjuerna, som gjordes fjorton år efter Påskuppropet, färgas
av respondentens syn på hur Påskuppropet avlöpte liksom senare
ställningstaganden i asylfrågor. Minnet är inte ett förvaringsrum för
fakta, det är, påpekar Alistair Thomson, i stället en aktiv process för att
skapa mening. Den minnesskapande processen är en partisk och
subjektiv process. Samtidigt består minnen på grund av sin betydelse
och relevans, då de är unika och/eller laddade med starka emotioner.
Det finns även en spänning mellan det berättade jaget och det
berättande jaget, ett dialektiskt förhållande mellan det förflutna och
nutiden. Thomson framhåller att det berättande jaget kan ha en
tendens att placera det berättade jaget mer i centrum av ett
händelseförlopp.15
Thomson hävdar att intervjuer är en säker källa men att de
samtidigt, som andra källor, är påverkade av subjektiva faktorer. De
förlopp som jag skildrar var starkt emotionella, vilket stärker
E-post från K Hansson t B Holmberg 23.9.2019, från B Holmberg t K
Hansson 27.9.2019, från K Hansson t B Holmberg 27.9.2019 samt från B
Holmberg t K Hansson 29.9.2019. Holmberg uppger att hon inte vill
medverka i undersökningen då det gått lång tid sedan hon var
migrationsminister och att hon arbetat med andra frågor sedan dess.
14
För dynamiken vid intervjuer, se Quinlan 2011.
15
Thomson 2011.
13
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minnenas validitet, enligt Thomson.16 Nästan alla informanter har haft
mycket klara minnesbilder och visar fortfarande starkt engagemang
för Påskuppropet. Jag har försökt beakta de olika aspekterna på
intervju, minne och de meningsskapande processerna när jag hänvisar
till intervjumaterialet.
Under forskningsprocessen sökte jag tillstånd att få ta del av
Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets protokoll och
handlingar från partistyrelse, beredande utskott och riksdagsgrupp.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gett mig tillstånd att gå igenom
protokoll och handlingar, medan Socialdemokraterna inte gav mig
tillstånd att konsultera arkivet.17
Sammantaget är således källäget relativt gott. Att jag inte fått ta
del av material från Socialdemokraternas arkiv och inte fått någon
intervju med ansvarigt statsråd har dock gjort att källmaterial från det
Socialdemokratiska partiet inte är så omfattande som vore önskvärt.
Därför består det socialdemokratiska materialet främst av offentliga
uttalanden som gjorts i riksdagen, i tidningsintervjuer och i artiklar.
Att Barbro Holmberg inte velat medverka i en intervju gör att jag inte
fått del av hennes uppfattning om de olika skeendena under 2005.
Jag har alltså inte fått ta del av de interna diskussionerna inom
partiet, vilket hade varit värdefullt för att kunna teckna en fullödig
bild. Min utgångspunkt är dock att partiet varit konsistent i sin
uppfattning i amnestifrågan då jag inte kunnat finna något material
som tyder på att partiet tvekat eller varit berett att förändra sin
hållning. Som kommer att framgå höll Socialdemokraterna fast vid sin
strikt avvisande linje och gav upp denna först när Miljöpartiet var
berett att lämna sitt regeringsstöd på grund av asylfrågan. Jag
bedömer sammantaget inte bristerna som så avgörande att
forskningsresultaten äventyras.
Thomson 2011.
E-post från Johan Öhrn t författaren 18.11.2019 med hänvisning till
principen att inte ge tillgång till material förrän efter 20 år.
16
17
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Jag arbetade tillsammans med ärkebiskoparna Gunnar Weman
(f. 1932) och KG Hammar som direktor vid Ärkebiskopsämbetet under
åren 1994–2001. Jag var därigenom väl insatt i deras ställningstaganden i asyl- och flyktingfrågor. Dessutom var jag sekreterare i
Biskopsmötet, där biskoparna diskuterade gemensamma frågor, samt
även tidvis tf. kyrkosekreterare och deltog då i sammanträden med
Centralstyrelsen (från 2000 Kyrkostyrelsen). Jag har därför en
kunskap inifrån om arbetet för att stödja ärkebiskopen, processer i
biskopsmötet och i kyrkostyrelsen. Denna kunskap har varit av värde
för mig för att förstå de kyrkliga och politiska skeendena. Sedan 2001
arbetade jag som direktor vid Ansgarsliden, Sigtuna. Det betyder att
jag inte själv var aktör under Påskuppropet 2005 och jag har inte
påverkat processen eller haft inflytande över den.18

Tidigare forskning
Det finns ingen tidigare forskning om Påskuppropet, däremot finns
journalistiska arbeten som i någon mån behandlar frågan. David
Qviström har publicerat en bok, Välgrundad fruktan: Om asyl, amnesti
och rätten till trygghet (2005) som dels innehöll nyskrivet material,
dels material som tidigare tryckts i Kyrkans Tidning. Qviström har på
ett journalistiskt sätt skildrar olika människoöden och hur
Påskuppropet växte fram.19 Gellert Tamas har i De apatiska: Makt,
myter och manipulation (2009) skildrat hur de flyktingbarn som blev
apatiska, led av depressiv devitalisering, behandlades av
myndigheterna. Det skedde med misstro och många barn avvisades
trots svåra uppgivenhetssyndrom. Tamas berör även hur

Detta är således inte en autoetnografisk studie där jag själv som person är
aktör, men mina olika positioner har hjälpt mig att förstå de processer som
undersöks. Om autoetnografi, se Bochner & Ellis 2016.
19
Qviström 2005b.
18
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Påskuppropets krav på amnesti behandlades politiskt, men han går
inte så långt fram i tiden att de politiska besluten redovisas och han
diskuterar inte Påskuppropets resultat.20 Tamas har fått kritik för sin
framställning, men det berör inte Påskuppropet som studeras här.21
För den som vill ta del av enskilda asylsökandes berättelser hänvisar
jag således till Qviström och Tamas.
Forskningen om migrationsfrågor i stort är omfattande och kan
inte beröras här.22 Några forskare har berört hur debatten om flyktingmottagande sätter spår i kyrkornas förkunnelse och i språkbruket. I
en artikel, ”Preaching and political debate on refugees” (2019) har
forskarna Sivert Angel och Elisabeth Tveito Johnsen undersökt
predikan och den politiska debatten om flyktingar. Studien
genomfördes i Norge under den stora flyktingströmmen 2015/2016 i
en landsbygdsförsamling och i en stiftsstadsförsamling.
Landsbygdsförsamlingen låg i ett område dit flyktingar anlände
2015/2016. Stiftsstadsförsamlingen fanns i ett område med
omfattande allmän debatt. Sammanlagt undersöktes tolv
predikomanuskript från sex olika predikanter under tiden september
2015 till påsken 2016.
Angel och Johnsen visar bland annat att de flesta undersökta
predikningarna minimerar avståndet mellan den bibliska textens
situation och dagsaktuella skeenden och använder bibeltexten direkt
som en instruktion för moral och politisk aktivitet. Angels och Johnsen
kunde identifiera tre olika predikostilar vilka de benämner
sentimental, moralistisk och heroisk.23
I den sentimentala stilen används flyktingar, tillsammans med
andra exempel, för att framföra det religiösa budskapet: de blir
religiösa symboler. Jag tolkar detta som en instrumentell användning.
Tamas 2009.
DN 6.10.2009.
22
För rättsfrågor se t.ex. Chetail 2019.
23
Angel & Johnsen 2019.
20
21
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I den moraliska stilen framträder flyktingen som en moralisk
utmaning, till exempel i att älska medmänniskan eller visa sin tro i
praktiken. Den heroiska stilen minimerar skillnaden mellan vi och dem,
förenklar fakta och polariserar mellan de goda och de onda. Budskapet
blir svartvitt för att göra ärendet tydligt.
I artikeln ”Gjestfrihet og rettferdighet” (2017) diskuterar
Tryggve Wyller användningen av orden gästfrihet och rättfärdighet i
förhållande till asylsökande. Wyller pekar på att många människor
glädjande nog var aktiva för att stödja flyktingar under flyktingkrisen
2015. Hans frågeställning berör språkbruket och han menar att
bruket av ordet gästfrihet kan öka skillnaden mellan flyktingen och
den mottagande. Det markerar ett vi och ett dem. Först när
rättfärdighet förs in som centralt moment minskar risken om
föreställningen om ett vi och ett dem.24
Jag ska diskutera om de frågor Angel, Johnsen och Wyller lyfter
fram är relevanta för Påskuppropet. Det gör jag i samband med min
analys av det brev som KG Hammar skrev till regeringen i december
2014 och av hur Påskuppropet formulerades i mars 2015. Min analys
rör då om de predikostilar som Angel och Johnsen presenterar
återfinns i detta material eller om den åtskillnad mellan flyktingen och
den mottagande som Wyller lyfter fram återfinns i Hammars brev eller
i uppropets text.

24

Wyller 2017.
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Kritik mot asylprocessen

Kritik mot gällande ordning
Efter 1990-talets ekonomiska kris utvecklades Sveriges ekonomi väl.
Sverige blev medlem av Europeiska Unionen 1995 och hade en
produktivitetstillväxt över genomsnittet i EU. I slutet av 1990-talet
hade stora budgetunderskott förbytts mot stora överskott. Trots
ytterligare kriser och omstruktureringar var Sveriges ekonomiska
utveckling god.25 Sverige hade alltså bättre ekonomiska
förutsättningar än många andra länder att ta emot asylsökande.
Det var först på 1970-talet som flyktingar började komma till
Sverige i större omfattning. Sverige var bundet av internationella
konventioner såsom Genèvekonventionen (1951 års konvention
angående flyktingars rättsliga ställning med New York-protokollet
från 1967), liksom EU-regler, sedan 2003 Dublinförordningen, som
stadgar om första asylland.26 En ansökan om asyl behandlades från
1969 av Statens invandrarverk i enlighet med gällande
asyllagstiftning. I enlighet med Utlänningslagen från 1989 fattades
beslut om en asylansökan av Invandrarverket (sedermera
Migrationsverket).
Ett
avslag
kunde
överklagas
till

25
26

Magnusson 2010 s. s. 427–452.
Chetail 2014.
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Utlänningsnämnden. Denna kunde i sin tur överlämna ärenden till
regeringen för att få vägledande beslut om rättstillämpningen.27
Under åren strax före sekelskiftet 2000 hade antalet
asylsökande uppgått till omkring 10 000 per år. Från år 2000 ökade
antalet asylsökande drastiskt och uppgick 2002 till fler än 33 000 och
2003 till omkring 31 000. Det var de högsta talen sedan krisen på
Balkan i början av 1990-talet då mer än 80 000 asylsökande kom 1992
och kring 40 000 året därpå. Under 1990-talet fick en stor andel av de
asylsökande uppehållstillstånd, även om handläggningstiderna kunde
vara långa. Efter sekelskiftet 2000 fick en allt lägre andel
uppehållstillstånd i Sverige.28
2000 beviljades 55 % av de asylsökande uppehållstillstånd.
Åren 2002 till 2004 hade andelen sjunkit till under 20 %, och endast
hälften av dem hade beviljats i första instans. Det var alltså en markant
skillnad. Det kunde dock finnas skäl till denna förändring då asylansökningarnas karaktär hade förändrats något. Många som arbetade
med asylfrågor i församlingarna uppfattade att kraven för att få asyl
hade skärpts. Genom ökningen av antalet asylsökande förlängdes
dessutom handläggningstiderna och ärendena ackumulerades vilket
medförde att många asylsökande vistades länge i Sverige innan deras
ärenden avgjordes.29
Vid tre tidigare tillfällen hade även tidsförordningar införts. Den
första ersatte regler som gällt 1989–1991 om att barn som vistats ett
till två år i Sverige skulle få uppehållstillstånd. I en tidsförordning
1992 fick därför utlänningar som vistats minst 18 månader i landet
(barnfamiljer ett år) beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Detta gällde även barn som gått minst tre terminer i svensk skola.
1994 infördes en ny tidsförordning, denna gång avsåg den vissa
Utlänningslag 1989:529.
Se SCB:s statistikdatabas samt www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/ manniskorna-i-sverige/, läst 2.12.2019.
29
Qviström 2005b s. 23 ff.
27
28
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utlänningar som sökt asyl före 1 januari det året; det handlade framför
allt om flyktingar från Kosovo. Under 1998 gällde ytterligare en
förordning vilken avsåg dem som kom från forna Jugoslavien och som
vistats i Sverige i mer än fyra år.
De tillfälliga förordningarna hade humanitära skäl som grund.
Sedan effekterna av dessa tillfälliga förordningar löpt ut skärptes även
reglerna för anhöriginvandring 1997 och 2000. Sammantaget innebar
dessa beslut en åtstramning av bifallsmöjligheterna; regeringen hade
beslutat att nivån skulle ligga högt vid prövning av humanitära skäl.30
Det fanns således en saklig grund för inställningen att det blivit
väsentligt svårare att få asyl.
De asylsökande hade en svag ställning i förhållande till myndigheterna och allt större kritik riktades mot Utlänningsnämnden och
dess sätt att handlägga ärendena. Den brast i humanitet, menade
kritikerna. 2006 kritiserade Utlänningsnämnden medias rapportering
om dess arbete.31 Kritiken mot nämnden kulminerade under hösten
1996. Anita Klum (f. 1943), generalsekreterare för svenska sektionen
av Amnesty, hävdade i en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet att
det fanns exempel på att flyktingpolitiken varken var human eller
rättssäker.32
I ett stort upprop på Dagens Nyheter debatt 1996 krävde 68
svenskar, bland andra författaren Astrid Lindgren (1907–2002),
författaren och artisten Ulf Lundell (f. 1949), partiledarna Bengt
Westerberg (FP; f. 1943) och Gudrun Schyman (V; f. 1948) samt
ärkebiskop KG Hammar att Invandrarverket inte skulle få besluta i
asylfrågor och att Utlänningsnämnden skulle avskaffas. Humanitet och
rättssäkerhet behövde återupprättas i behandlingen av flyktingar i

Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspekti : betänkande 2004 s. 163–
167.
31
Selander 1995.
32
Klum 1996.
30
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Sverige.33 Generaldirektören Johan Fischerström (f. 1942) hävdade på
Brännpunkt i Svenska Dagbladet tvärtemot att andelen uppehållstillstånd av humanitära skäl hade ökat och någon skärpning av
tillämpningen hade inte skett.34 I min intervju 2019 med före detta
språkröret Gustav Fridolin (MP) menar denne att trots omfattande
kritik och fall som visade på systemfel var den socialdemokratiska
regeringen inte villig att företa några förändringar.35
Vänsterpolitikern Ulla Hoffman, som kom in riksdagen 1994 och
hade följt medierapporteringen om flyktingpolitiken, säger också att
hon trodde att många berättelser byggde på olycksfall i arbetet, men
kunde från sin plats i Socialförsäkringsutskottet konstatera att det i
stället var så flyktingpolitiken bedrevs.36 Daniel Andersson (FP)
hävdade 1996 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet att Utlänningsnämnden tillämpade lagen hårdare än regeringen, eftersom det
framgått att regeringen gick emot nämndens förslag i nästan alla fall
som lämnades över för dess ställningstagande.37 Den ställföreträdande
generaldirektören för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö (f. 1945),
senare själv generaldirektör, bemötte kritiken och kallade den
kränkande.38
En iransk asylsökande, Mohammed Shakeri, som hade lämnat
oriktiga uppgifter i sin ansökan, hotades 1996 av utvisning. Inför detta
hot begick Shakeri självmord. Detta ledde till att kritiken mot
Fischerström och Invandrarverket ökade. Därtill kom kritik från FN:s
tortyrkommitté och flyktingkommissariat i andra ärenden och den
biträdande utrikesministern Pierre Schori (S; f. 1938) var inte beredd
att uttala sitt förtroende för Johan Fischerström, vilket Svenska
Lindgren et al. 1996.
Fischerström 1996.
35
Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
36
Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019. Vänsterpartiet startade 1995
Fristadsfonden för att kunna bistå asylsökande.
37
D. Andersson 1996.
38
Sandesjö 1996.
33
34
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Dagbladet rapporterade i en nyhetsartikel.39 Både Invandrarverket
och Utlänningsnämnden anklagades på DN debatt för att ha tagit
Shakeris liv, något som verkets generaldirektör Lena Häll Eriksson (f.
1949) avvisade i en debattartikel i Dagens Nyheter med hänvisning till
att hon skulle ha förlorat jobbet om hon agerat för att denne skulle fått
stanna.40 Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors (f. 1948)
uttalade på ledarsidan stark kritik mot Schori som inte hade gett
signaler om att en utvisning på de grunder som gällde i fallet var
felaktig.41 Juristen Jesús Alcalá (f. 1951), sedermera ordförande för
svenska Amnesty International, gick på kultursidorna i Dagens
Nyheter också till hårt angrepp mot Johan Fischerström för att han
hade brutaliserat asylpolitiken. Enligt Alcalás uppfattning måste
Fischerström avsättas.42
Ytterligare en kritik riktades mot verkets behandling av
konvertiter. Den internationella sekreteraren i Kristna socialdemokraterna Christer Gustavsson hävdade i en Brännpunktsartikel i
Svenska Dagbladet att Invandrarverket tycktes sakna kompetens att se
den hotbild som fanns för konvertiter.43 Det fanns en oskicklighet i
handläggningen av asylärenden. Den omfattande kritiken mot
Utlänningsnämndens sätt att sköta sin uppgift personifierades i Johan
Fischerström och blev till sist för stark. Han fick lämna sitt uppdrag
under sommaren 1997.44
I januari 1996 utvisades de kurdiska familjerna Sincari från
Sverige. De bodde i Åsele och hade inte uppgett rätt identitet vid
asylansökan, vilket inte var tillåtet, och utvisningen genomfördes
under stor uppmärksamhet.45 Efter avvisningen gjordes ett tillfälligt
Hammargren 1996.
B.-E. Andersson 1996, Eriksson 1996.
41
Svegfors 1996.
42
Alcalá 1996.
43
C. Gustavsson 1996.
44
SvD 6.6.1997.
45
SvD 13.1.1996.
39
40
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stopp av utvisningar av barnfamiljer efter uttalanden av
invandrarminister Leif Blomberg (1941–1998) i väntan på en
utredning.46 Efter ett par månader återupptogs dock utvisningarna.47
Flyktingpolitiken fick ytterligare kritik av FN-kommittén mot tortyr
efter flera avvisningar och Jesús Alcalá varnade på DN debatt för att
inte bara flyktingarna utan även solidariteten höll på att stängas ute.48
Antalet flyktingar ökade i början av 2000-talet och
Riksrevisionsverket påpekade i en granskningsrapport att Migrationsverket brast i hanteringen av asylärenden. Det fanns stora brister i hur
verket organiserade sitt arbete vilket medförde långa väntetider.49
Verket hade själv tillsatt ett etiskt råd, men regeringen beslöt efter
kritik 2005 att ledamöterna i det etiska rådet skulle tillsättas av
regeringen.50 På så sätt fick rådet en mer självständig ställning i
förhållande till Migrationsverket.
Det var således en omfattande kritik som från olika håll riktades
både mot Invandrarverket/Migrationsverket och mot Utlänningsnämnden. Lagtillämpningen var alltför strikt och Sverige följde inte
internationella konventioner. Tillämpningen präglades inte av
humanitet. Arbetet var inte tillräckligt väl organiserat. Detta var en
kritik som fortsatte och som kom att kulminera vid de utvisningar av
apatiska flyktingbarn som inleddes under 2003. Till detta återkommer
jag.

DN 27.1.1996.
DN 11.4.1996.
48
Alcalá et al. 1999.
49
Snabbare asylprövning 2004.
50
SFS 2005:1238, Förordning om ändring i förordningen (2004:294) med
instruktion för Migrationsverket.
46
47
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Kyrkornas utfrågning om asylpolitiken
Sveriges Kristna Råd (SKR), bildades 1992 av de fyra kyrkofamiljer
som var verksamma i Sverige: den lutherska, den katolska, den
ortodoxa och österländska samt den frikyrkliga. Både större och
mindre samfund hörde hemma i någon av dessa kyrkofamiljer. SKR
ersatte Svenska Ekumeniska Nämnden som hade verkat sedan 1932.
Målet med rådet var att kyrkorna tillsammans skulle verka i tro och
handling.51
I den lutherska kyrkofamiljen ingår förutom Svenska kyrkan ett
antal små lutherska kyrkor med bakgrund i Lettland, Estland och
Ungern. Även Evangeliska Fosterlandsstiftelsen räknas som ett
lutherskt samfund. Den katolska kyrkofamiljen består endast av den
Romersk-katolska kyrkan, Stockholms katolska stift. Den frikyrkliga
kyrkofamiljen består bland annat av de äldre frikyrkosamfunden som
Equmeniakyrkan (samgående mellan Svenska Missionskyrkan,
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan), Frälsningsarmén, Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen. Med är även nyare samfund
som den så kallade Trosrörelsen med Livets Ord i Uppsala som största
församling. Den ortodoxa och österländska kyrkofamiljen består av
sammanlagt sexton kyrkor med anknytning till olika ortodoxa och
österländska traditioner, vilka oftast verkat som nationalkyrkor i sina
respektive länder, såsom i Armenien, Bulgarien, Eritrea, Etiopien,
Grekland, Serbien och Ryssland.52
SKR arbetar inom ett stort antal fält, såsom andlig vård inom
kriminalvården, fred och mänskliga rättigheter, interreligiös dialog,
sjukhuskyrkan, klimat och hållbar utveckling och migration och
integration. Samfunden hade överlämnat flyktingfrågorna till SKR,
vilket innebar att kyrkornas egen kompetens inom området var låg.53
www.skr.org/om-oss/skrs-rotter-och-forhistoria, läst 17.9.2019.
www.skr.org/om-oss/medlemskyrkor, läst 17.9.2019.
53
www.skr.org läst, 17.9.2019.
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Så hade till exempel Svenska kyrkan inte någon på nationell nivå som
kunde verka tillsammans med SKR:s personal. Samfunden förlitade sig
helt på SKR i flyktingfrågorna.54
Några år efter bildandet ordnade SKR 1995 en utfrågning om
den svenska asylpolitiken och gjorde med anledning av den ett antal
rekommendationer. Bakgrunden var att alltfler inom kyrkorna och
bland allmänheten inte hade förtroende för den asylprövning som
gjordes av myndigheterna och många engagerade sig för att hjälpa
flyktingar att få stanna. Vid utfrågningen deltog bland andra
invandrarminister Leif Blomberg (S), advokaten Hans Göran Franck
(S; 1925–1998), ledamot i Europaparlamentet, länspolismästaren
Lars Nylén (f. 1947), generaldirektören vid Utlänningsnämnden Johan
Fischerström och generaldirektören vid Invandrarverket Berit Rollén
(f. 1935). Vidare deltog läkare, psykiatriker, experter på tortyrskador,
företrädare för Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd
(FARR) och för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (från
2019 Asylrättscentrum). Det var således en bred representation.55
Lars Nylén hade 1994 tillsammans med ärkebiskop Gunnar
Weman undersökt möjligheten att åstadkomma en kyrkofrid för dem
som tog sin tillflykt till kyrkor eller kloster.56 Det hade alltså funnits
ansatser till en mjukare hållning än den hårda linje som tycktes vara
myndigheternas. Rapporten avslutades med rekommendationer.
Dessa handlade bland annat om
•

att den svenska asylpolitiken skulle granskas etiskt och de
praxisbildande besluten analyseras

En kort översikt av Svenska kyrkans engagemang för människor på flykt
finns i Hellqvist & Sandberg 2017 s. 18 ff.
55
Kommissionens arbete leddes av professor Ritva Jacobsson (f. 1932),
biskop Jonas Jonson (f. 1939) och pastor Sigfrid Deminger (f. 1938):
Kyrkornas utfrågning för belysning av Sverige som humanitär rättsstat vad
avser skyddssökande: rapport med rekommendationer 1995.
56
K. Hansson 2017b s. 37.
54
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•
•
•
•

•
•
•

att barnkonventionens rättsliga ställning skulle stärkas
att familjer inte skulle splittras
att det skulle vara förbjudet att förvara asylsökande och
avvisade i häkten
att tillsammans med utlänningsnämnden begära att
bakgrundsmaterial i länderbedömningar kunde diskuteras
öppet
att uppmärksamma krigsvägrarnas svaga ställning i svensk
asylrätt
att få till stånd en dialog mellan myndigheterna och de
asylsökandes intygsskrivare (sjukvård, psykiatri m.m.)
att förbättra relationerna mellan frivilligorganisationerna och
myndigheternas företrädare57

Det var alltså en bred palett av framtidssyftande åtgärder som
föreslogs. Någon granskning av enskilda fall eller den hittills förda
politiken var det inte fråga om, även om de rekommendationer som
lämnades hade sin bakgrund i hur verksamheten hade fungerat. På så
sätt kan den ses som en kritik mot bristande etik, att barnens ställning
eftersattes, att asylsökande förvarades i häkten med mera. Det är inte
tillfälle att här gå vidare med vilka eventuella faktiska resultat som
uppnåddes, endast att visa att SKR var starkt engagerat i flyktingfrågorna.

Kyrkornas utfrågning för belysning av Sverige som humanitär rättsstat vad
avser skyddssökande: rapport med rekommendationer 1995.
57
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Handläggningsordningen ifrågasätts
Det fanns en bred kritik mot den handläggningsordning som rådde på
asylområdet. Ifrågasättandet hade växt sig starkare under 1990-talet
från olika organisationer. Socialförsäkringsutskottet hade uppmärksammat att reglerna för återkallande av uppehållstillstånd på grund
av att en asylsökande lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet var
strängare än om vederbörande hade begått grova brott.58 Utvisningen
av familjen Sincari var ett sådant exempel som väckt mycket stor
uppmärksamhet. Men kritiken handlade också om att det var ett
ojämlikt förhållande mellan den asylsökande och Migrationsverket/
Utlänningsnämnden och att insynen i verksamheten brast. I andra
länder handlades migrationsärenden på helt andra sätt; i Danmark
och Storbritannien var det en process i domstolsliknande
myndigheter medan det i Tyskland var en ren domstolsprocess.59
Det stod klart att ordningen med Migrationsverkets handläggning och Utlänningsnämnden som överklagandeinstans inte
fungerade på ett tillfredsställande sätt. Regeringen hade 1997 tillsatt
en utredning för att se över processordningen. I sitt betänkande
föreslog utredningen att en ny ordning skulle införas som byggde på
ett tvåpartsförhållande och att migrationsärendena skulle avgöras
först av Invandrarverket men kunna överklagas till vad som i förslaget
kallades Utlänningsdomstolar (senare Migrationsdomstolar) och i
sista hand till en Utlänningsöverdomstol (Migrationsöverdomstol).60
De mindre partierna drev frågan om en förändrad
instansordning vid riksdagen 2001/2002 och riksdagen uttalade att
regeringen skulle återkomma före sommaren 2002 om nedläggning av

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97: SfU5.
Ökad rättssäkerhet i asylärenden: slutbetänkande 1999 s. 647 f. Familjen
Sincari hade inte uppgett rätt identitet varför den ovillkorligen skulle utvisas.
60
Ökad rättssäkerhet i asylärenden: slutbetänkande 1999 s. 17–27.
58
59
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Utlänningsnämnden.61 Regeringen återkom dock inte med något
förslag så som riksdagen beslutat. Inte förrän även Moderaterna
ändrade inställning valde Socialdemokraterna att ansluta sig, enligt
vänsterpolitikern Ulla Hoffman.62 Ytterligare två utredningar tillkom
innan regeringen till riksmötet 2004/2005 överlämnade en
proposition om en ny utlänningslag och en ny instansordning. Dessa
trädde i kraft 31 mars 2006.63
En övergång till en handläggning i domstol infördes således i
mars 2006 och Utlänningsnämnden lades ner. Det var en utveckling
som fick starkt understöd i Påskuppropet. Syftet var att det vid ett
överklagande skulle bli en process mellan två parter.
Migrationsdomstolar inrättades vid förvaltningsrätterna och en
Migrationsöverdomstol i Stockholm, som kunde pröva fall och därmed
utveckla en rättspraxis. Genom överdomstolens avgörande utbildades
en lagtolkning som övriga instanser hade att följa. Även
utlänningslagen förändrades så att en precisering skedde av asylskäl
och begreppet humanitära skäl ersattes med synnerligen ömmande
omständigheter. Detta asylskäl var avsett att användas för de
situationer som inte omfattades av någon av huvudgrunderna för
uppehållstillstånd.64
Påskuppropet ägde rum i skärningspunkten mellan de två
handläggningsordningarna. Det initierades i en tidsperiod när
frågorna om flyktingpolitiken var aktuella och när det fanns en uttalad
Motionerna 2001/02SF33 samt SF 364 av Per Bill m.fl. (M), Sf 399 av Magda
Ayoub (KD), SF 255 av Agne Hansson m.fl. (C), SF216 av Lars Leijonborg m.fl.
(FP) Sf 296 av Gudrun Schyman m.fl. (V), Sf 394 av Lotta Nilsson Hedström
m.fl. (MP) och SF3 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (MP). Utskottets betänkande
SfU 2001/02: SFU2.
62
Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019,
63
Verkställighet vid oklar identitet m.m.: betänkande 2003, Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv: betänkande 2004, Regeringens
proposition 2004/05:170, Ny instans och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden.
64
Regeringens proposition 2004/05: 170.
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kritik i medierna både mot myndigheterna som hade ansvar för
migrationsfrågorna och mot de chefer som ledde verksamheten.
Kyrkorna inom SKR hade dessutom själva i en hearing diskuterat
flyktingpolitiken och pekat ut områden där förändringar borde ske. På
så sätt fanns det en beredskap inom kyrkorna och i samhällsdebatten
för kyrkornas agerande.

De apatiska barnen
Under 2003 började en del flyktingbarn, som inte fått uppehållstillstånd, uppvisa katatoniska tillstånd, inneslutna i sig själva, utan
förmåga att kommunicera med andra eller inta vätska eller föda. De
kom att kallas apatiska, men en mer korrekt benämning föreslogs då
vara att de led av depressiv devitalisering till följd av att de skulle
utvisas. Socialstyrelsen har 2014 infört diagnoskoden uppgivenhetssyndrom. Barnen hade mestadels bakomliggande traumatiska
upplevelser. De fick sondmatas. Deras antal uppgick tidvis till flera
hundra. En omfattande debatt om symtomen och behandlingen drevs
i Läkartidningen.65
Det fanns även misstankar om att föräldrarna förmådde barnen
att spela sjuka, vilket visade sig bygga på rykten. Misstankar om att
barnen förgiftades kunde avskrivas efter provtagningar. Många av
dem utvisades i sitt apatiska tillstånd vilket riktade uppmärksamhet
mot barnens situation i asylprocessen.66 Men migrationsministern
Se till exempel Bodegård 2004, Ekblad & Raundalen 2005, Joelsson &
Dahlin 2005, B. A. Johansson et al. 2006, Lundqvist 2007, Ahmadi & Hessle
2007, Hultcrantz & Knorring 2012. Journalisten Geller Tamas gjorde två tvprogram: ”Marianas resa”, Kalla fakta TV4, 20.10.2003 samt ”Spelet om de
apatiska barnen”, Uppdrag granskning, SVT 19.9.2006.
66
Se t.ex. Pleijel 2005. Samma symtom beskrivs även långt senare för barn i
liknande situationer och antalet barn med uppgivenhetssyndrom uppgick
2017 till mer än 100, DN 4.6.2019. Debatten återkom under hösten 2019 då
65
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Barbro Holmberg menade att, då det fanns fungerande sjukvård i
många länder, en utvisning kunde vara förenlig med barnets bästa.67
De apatiska barnens situation behandlades särskilt i riksdagen
2004/2005 och i en gemensam reservation i socialförsäkringsutskottet hävdade ledamöter från Kristdemokraterna,
Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att dessa barn
skulle beviljas permanent uppehållstillstånd, medan utskottsmajoriteten som bestod av Socialdemokraterna och Moderaterna
hävdade att en individuell prövning skulle ske.68 Barbro Holmbergs
uttalande om att ett beslut att låta dem stanna skulle innebära en
”humanitär katastrof” fick stark kritik.69 Det tycktes även strida mot
vad hon själv hävdat i en artikel, nämligen att när det gällde barns
bästa var vad barnen själva önskade centralt och att deras vilja skulle
tas på allvar.70 Riksdagsledamoten Kalle Larsson (V; f. 1969) menade
att beslutet var cyniskt och brutalt.71
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet
och
Miljöpartiet
samverkade i ett stort antal frågor under mandatperioden från 2002 i
ett så kallat 121-punkts-program. Utrikespolitiken låg dock utanför
samarbetet och i frågor som inte togs upp i programmet var partierna
Gellert Tamas hävdade att det fanns personer i ytterlighetshögern som i
tidskriften Filter misstänkliggjorde barnen med uppgivenhetssyndrom,
Tamas 2019c. Filter rapporterade 2019 om två fall där barn uppgett att de av
sina föräldrar tvingats att spela sjuka: Sandstig 2019. Se även Wieslander
2019, Tamas 2019a, Göransson & Sandstig 2019 samt Tamas 2019b.
67
DN 31.7.2004.
68
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 23.11.2004 2004/05: SfU2 samt
17.3.2005 2004/05: SfU10 med reservationerna 54 och 55. Rädda barnen
vädjade till Socialförsäkringsutskottets ledamöter att barnen med uppgivenhetssyndrom och livshotande apatiska tillstånd skulle få stanna i Sverige
och avvisade misstänkliggörandena mot familjerna,
www.press.raddabarnen.se/pressreleases/barn-i-apatiskt-tillstaandmaaste-faa-stoed-65429.
69
Ledare i DN 12.4.2005.
70
Hammarberg & Holmberg 2000.
71
KyT 13 2005.
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fria att driva sina egna linjer.72 Miljöpartiet skulle i frågor utanför
uppgörelsen vara ett tydligt oppositionsparti.73 Miljöpartiet och
Vänsterpartiet försökte driva frågan om de apatiska barnen i
förhandlingarna om vårbudgeten 2005, men misslyckades.74 Särskilt
uppmärksammat blev att en av Migrationsverkets handläggare inbjöd
till en champagnefest i verkets lokaler sedan en apatisk pojke med
familj hade avvisats.75 Händelsen gjorde att verkets förmåga att på ett
rättssäkert sätt fatta beslut och genomföra sitt uppdrag ifrågasattes.
I ett vägledande beslut sommaren 2005 beslöt regeringen att
barns allvarliga hälsotillstånd kunde vara skäl för uppehållstillstånd.
Beslutet skulle säkerställa att de sjukaste barnen skulle få stanna i
Sverige, hävdade migrationsministern Barbro Holmberg.76
Migrationsverket antog nya anvisningar för ärenden som avsåg barn
med uppgivenhetssyndrom.77
Mycket av kritiken kom att riktas mot det ansvariga statsrådet
Barbro Holmberg. Hon är utbildad socionom och arbetade en tid på
Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare och har även varit
redaktör på tidskrifterna Socialpolitik och Psykologtidningen. Från
1999 var hon sakkunnig i migrationsfrågor på Utrikesdepartementet
bland annat rörande barns rättigheter och från 2002 var hon
SvD 24.11.2002.
Hennel 2002.
74
DN 4.4.2005, Tamas 2009 s. 406 ff. I en reservation i partistyrelsen
kritiserade EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) att inga besked gavs om
flyktingbarnen i vårbudgeten, Miljöpartiets partistyrelses protokoll § 3, 34.4.2005, A2:19, MPA, RA. Se vidare Miljöpartiets riksdagsgrupps protokoll
28.2.2005, A4:23, MPA, RA.
75
SvD 20.12.2005. Handläggaren Annika Ring var pådrivande i uppfattningen
att barnen med uppgivenhetssyndrom spelade sjuka eller förgiftades och
hade nära kontakter med regeringens särskilda utredare Marie Hessle, se
Tamas 2009.
76
AB 7.7.2005. Regeringens skrivelse 2005/06:18, Migration och asylpolitik.
77
Migrationsverket, Utlänningshandboken, Kapitel 37 Barn, asylsökande,
ändrad 22.7.2005.
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statssekreterare där. Under 2003 var hon under några månader
generaldirektör på Migrationsverket och utsågs samma år till
migrationsminister.78 Barbro Holmberg har publicerat ett flertal
böcker, främst i frågor om missbruk av olika slag men också om barns
rättigheter.79 I en bok utgiven av Rädda barnen och Unicef om barns
rättigheter medverkade Barbro Holmberg.80 Hon var således väl insatt
i socialpolitiska frågeställningar liksom i migrationspolitiken och en
erfaren politiker.
Sammantaget kom de apatiska flyktingbarnens situation att i
hög grad fästa uppmärksamheten på deras situation i relation till
barnkonventionens bestämmelser samt frågan om humanitet i
flyktingmottagandet. Många uppfattade att humaniteten gick förlorad
när apatiska barn utvisades och att barnen fick lämna Sverige utan att
ordnad vård fanns vid framkomsten till hemlandet. Barnens väl sattes
inte i första rummet.
Det fanns således i det begynnande 2000-talet en omfattande
kritik, dels mot den instansordning som gällde, dels mot hur en stor
mängd enskilda fall behandlades. Det gällde inte minst hur barn med
uppgivenhetssyndrom kunde utvisas utan ordnad vård vid framkomsten. Det var en kritik som riktades mot myndighetschefer och
mot regeringen, särskilt invandrarminister Barbro Holmberg. Även
inom SKR fanns frågor om hur asylfrågorna hanterades. Med detta
som bakgrund fortsätter nu denna undersökning med att visa varför
och hur SKR startade sin namninsamling Påskuppropet och dess
genomförande.

www.sv.wikipedia.org/wiki/Barbro_Holmberg.
Se till exempel Holmberg 1984, Holmberg & Tanner 1995 och Holmberg et
al. 2002.
80
Petrén & Himes 2000.
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Påskuppropet

Julbrev till regeringen
I juni och november 2004 träffade ärkebiskop KG Hammar
medarbetare i Svenska kyrkan som arbetade med asylsökande på
flyktingförläggningar, främst diakoner. I sitt inledningsanförande i
juni tog Hammar upp tre aspekter på flyktingmottagandet: rätten att
få sina asylskäl prövade, att humanitära skäl riskerade att bli en
”trötthetsmotivering”, då många år i Sverige tärde på krafterna. Vidare
tog han upp barnkonventionen och dess bristande betydelse i
prövningen av asyl.81 Hammar erfor att medarbetarna började bli
uppgivna och utan hopp till följd av den stramare asylpolitiken. Det
fanns även en kritik mot att Svenska kyrkan avhänt sig all egen
kompetens på kyrkokansliet i Uppsala sedan flyktingfrågorna
överlämnats till SKR, som saknade tillräckliga resurser.82
Vid juniöverläggningen antogs ett uttalande som ärkebiskopen
sände över till ansvariga myndigheter med uppmaningen att
hänsynstagande till barnets bästa skulle prägla flyktingpolitiken och
hanteringen av asylärenden. Vidare borde handläggningstiderna
Program för samrådsdag ”I väntans tider” för stift och församlingar som
arbetar med flyktingförläggningar; minnesanteckningar från ”I väntans tider”
9.6.2004, Ärkebiskopens åtaganden januari–december 2004, Ärkebiskopens
kanslis arkiv 2000–2018 F2:6, SvKAU. Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån för asylsökande påpekade att det var viktigast för kyrkan att påverka
central nivå i beslutsfattandet eftersom avgörandena styrdes därifrån.
82
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
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förkortas och de barn som redan vistats en längre tid i Sverige skulle
beviljas asyl.83 Biskopsmötet ansåg att juniseminariet borde bli en
nystart för Svenska kyrkan att på nationell nivå åter ta upp
flyktingfrågorna. Det var viktigt att kyrkan hade en tydlig profil i
flyktingfrågorna, bland annat med hänvisning till barnkonventionen.84
Många asylsökande var gömda och många vände sig till kyrkan
för att få stöd. Vid ett uppföljande möte 24 november 2004 om
integration och inkludering lovade Hammar att på något sätt ta upp
flyktingfrågan under julen.85 KG Hammar beslutade sig för att skriva
ett julbrev till regeringen för att påtala asylrätten, barnkonventionen
och humaniteten.

Bild 1. Ärkebiskop KG Hammar. Foto: Sören Sommelius.

Inbjudan till samråd om integration och inkludering 24.11.2004,
Ärkebiskopens åtaganden januari–december 2004, Ärkebiskopens kanslis
arkiv 2000–2018 F2:6, SvKAU.
84
BM protokoll § 56 13–17.9.2004, A1:2, BMA2, SvKAU.
85
Inbjudan till samråd om integration och inkludering 24.11.2004,
Ärkebiskopens åtaganden januari–december 2004, Ärkebiskopens kanslis
arkiv 2000–2018 F2:6, SvKAU. Intervju med KG Hammar 17.6.2019. Se också
Tamas 2009 s. 294 f.
83
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Julbrevets budskap
I sitt julbudskap till regeringen (se bilaga 1) som hade rubriken Barnet
i centrum eller Världens barn är också här utgick KG Hammar från
parallellen mellan den flykt Maria och Josef gjorde efter Jesu födelse
och alla de barn som var på flykt till Sverige, men som inte fick rum.
Brevet lyfte fram tre grundsatser för flyktingmottagandet: rätten till
asyl för den som kände välgrundad fruktan för förföljelse; barnets
bästa som skulle komma i första rummet enligt Barnkonventionens 3
§ samt att humanitetens principer skulle gälla. Lagstiftningen
omsattes i praxis, men praxis förskräckte, menade Hammar. Det
verkade som om portalparagrafen om barnets bästa alltid vägde lätt i
jämförelse med andra samhällsintressen, det vill säga att strikt reglera
invandringen. Om det var så, ”har vi då inte tappat riktningen?”, skrev
Hammar. Lagen skulle ju användas för att skydda de värdegrundande
orden från urholkning, inte för att komma runt dem.86 Och, fortsatte
han,
Det verkliga samhällsintresset måste vara, att vi samhällets
medborgare orkar tänka längre än till egna fördelar, att vi orkar känna
medkänsla och vågar handla solidariskt med den som är utsatt. Vad
sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov
för att orka gå vidare? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte
utan medkänsla?87

Barnet i centrum eller Världens barn är också här. Julbudskap till
regeringen. Dnr ÄB 2004:0049, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–2018,
SvKAU. Julbrevet presenteras vid en pressfrukost den 15.12.2004, BM
protokoll § 4 26.1.2005, bilaga Ärkebiskopens kalender, A1:2, BMA2, SvKAU.
87
Barnet i centrum eller Världens barn är också här. Julbudskap till
regeringen. Dnr ÄB 2004:0049, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–2018,
SvKAU.
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Ett rådrum behövde skapas inför att en ny lagstiftning om handläggningsordningen skulle komma på plats. Hammar begärde därför att
regeringen skulle ge amnesti åt alla gömda flyktingar. Deras antal
uppskattades till cirka 10 000 varav mer än 3 000 var barn. I praktiken
borde barnets bästa göras till ledstjärna och att ge någon asyl som
hyste välgrundad fruktan för förföljelse var en förmån, inte ett
nödvändigt ont. Asylrätten behövde vidgas, vilket också skulle
förtydliga det humanitära argumentet.88
KG Hammars brev inleds alltså med känsloargument där han
lyfter fram den tid på året då barn verkligen står i centrum i
familjernas liv, julen. Han vet vad han talar om såsom andra präster
som förbereder sina julpredikningar; det är hans ethos i retorikens
mönster. Hammar drar en parallell till den fattiga familjen (inte den
heliga familjen, som den brukar kallas) som inte fick plats i härbärget.
Parallellen till flyktingarnas situation i Sverige formar inledningen till
ett moraliskt argument i enlighet med Angel/Johnsens terminologi. I
Hammars brev är vägen mellan dåtidens bibelberättelse och nutiden
kort, men, säger han, det är en koppling som inte går att undvika.
Barnet i centrum är julens mening i en dubbeltydig formulering som
för samman dagens barn med Jesusbarnet. Inledningen är
känslomässigt-etisk.
Hammar övergår därefter till en mer juridisk diskussion,
nämligen att de principer som finns i lagstiftningen om rätt till asyl,
barnets bästa och humanitet inte återfinns i praxis.89 I
Barnet i centrum eller Världens barn är också här. Julbudskap till
regeringen. Dnr ÄB 2004:0049, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–2018,
SvKAU.
89
Få asylsökande fick uppehållstillstånd enligt Genèvekonventionen medan
merparten fick det på grund av humanitära skäl. Det innebar att asylrätten i
praxis inte tillämpades och att humanitära skäl i stället användes som grund.
Då humanitära skäl var personliga kunde dessa inte generaliseras och blev
ett sätt att gömma undan den internationella rätten. Intervju med KG
Hammar 17.6.2019.
88
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argumentationen presenteras här i enlighet med retorikens schema
logos, sakskälen. Praxis behövde således förändras. Detta är
huvudargumentet. Det handlar om rättfärdighet; Hammar talar inte
om gästfrihet för dem som kommit utan att rättfärdighet ska gälla i
enlighet med lagstiftningen, något han menar inte längre sker. Han
bidrar alltså inte till den vi och dem-syn som Wyller lyft fram. Det är
inte heller bibliska argument som förs fram, utan argument ur ett
rättsperspektiv.
Till detta fogar Hammar vidare ett egoistiskt-etiskt argument;
människor tar själva skada av att inte kunna visa medkänsla. Hammar
vill visa och väcka känslor i enlighet med retorikens pathos.
Argumentet är etiskt men också egoistiskt; det är orätt att handla fel
mot sig själv. Även om det finns sådant som Angel och Tveito Johnsen
skulle karaktärisera som en genväg mellan bibeltext och nutid har det
inte den sentimentala stil de skriver om; det finns inget religiöst
budskap inbäddat i texten. Det är inte heller heroiskt så att det målar
i svart och vitt. Vad gäller moralen så handlar den inte främst om att
handla gott mot en medmänniska utan det moraliska perspektivet
gäller den egna personen och det egna samhället. Inga av de stilar som
Angel och Tveito Johnsen har lyft fram återfinns i Hammars julbrev.
Med dessa argument, det känslomässigt-etiska, det juridiska och
det egoistiskt-etiska framförda i anknytning till retorikens mönster,
presenterar KG Hammar sitt konkreta förslag: att återupprätta och
utvidga asylrätten samt att ge amnesti åt de gömda. Det hade tidigare
funnits tillfällen då särskilda regler införts som hade gjort det möjligt
att ge asyl; det rörde inte minst barnfamiljer så som skedde 1992,
1994 och 1998. Att ge amnesti till de gömda skulle göra det möjligt för
den nya instansordningen att lyckas, vilket således var ett argument
för att underlätta den kommande förändringen. Den skulle få börja
med ett rent bord. Brevet var således inte specifikt inriktat till
situationen för de apatiska barnen utan hade ett vidare perspektiv.
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Frågan om barnen i asylprocessen har studerats av Lisa
Ottosson som i sin undersökning visat att portalbestämmelsen om
barnets bästa är problematisk ur flera perspektiv. Asylsystemet är
främst orienterat för mottagande av vuxna och innehåller motstridiga
mål: att begränsa invandringen och att ha ett barnperspektiv.
Uttrycket ”barnets bästa” har närmast en retorisk funktion, hävdar
Ottosson, med vilken sådant kan legitimeras som i en annan
rationalitet än asylprocessen strider mot barnets intresse. De som
framför allt företräder barnets bästa är barnen själva när de strävar
efter ett normalt liv under asylprocessens gång.90 Detta var något som
KG Hammar var nära i sitt julbrev då han uppmärksammade att
barnets bästa vägde lätt i förhållande till intresset att begränsa
invandringen.

Reaktioner på julbrevet
Julbrevet fick begränsade reaktioner i Stockholmstidningarna. Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade kortfattat på nyhetsplats
medan ledarskribenten Barbro Hedvall (f. 1944) på Dagens Nyheter
menade att Hammars förslag var värt att överväga.91 Aftonbladets
politiska chefredaktör Helle Klein (f. 1966) ansåg att julbrevet var en
proklamation för människovärdet; det var befriande med kyrkans
kamp för fred och solidaritet.92 Vidare rapporterade Kyrkans Tidning
att en namninsamling med julbrevet som utgångspunkt omedelbart
sattes igång i Västerås stift.93

Ottosson 2016 s. 67–75.
DN 15.12.2994, SvD 16.12.2004, Hedvall 2004.
92
AB 25.12.2004.
93
KyT 3 2005. Namninsamlingen i Västerås stift resulterade i 17 000
namnunderskrifter vilka överlämnades till migrationsminister Barbro
Holmberg den 15 mars 2005, KyT 11 2005.
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Ärkebiskopen fick flera hundra reaktioner via e-post. De flesta
var uppmuntrande; de kom bland annat från läkare, präster och
pastorer i andra samfund, engagerade i migrationsfrågor. Men det
fanns även starkt kritiska budskap och enstaka avsändare som till och
med förfäktade rasåtskillnad.94
Georg Andersson (S; f. 1936), som varit invandrarminister
1986–1989, påminde om att generella tillstånd hade getts under hans
tid. En annan väg var att ge uppehållstillstånd till barnfamiljer som
varit i Sverige under en viss tid. Det kunde sägas vara orättvist i
förhållande till andra, men, skrev Andersson, ”så är det alltid bättre att
göra gott än ont”. Den kritik han själv hade fått som invandrarminister
hade i stort varit välgörande, för det hade hjälpt honom att stå emot
dem som ville ha hårdare tag mot flyktingarna.95
Professorn i utvecklingspsykologi vid Lärarhögskolan i
Stockholm Bengt-Erik Andersson (1935–2015) påpekade att den
avvägning som gjordes i asylärenden mellan barnets bästa och andra
intressen inte var i överensstämmelse med barnkonventionen som
stadgade att barnets bästa skulle komma i främsta rummet. Andersson
uppskattade Hammars starka engagemang i samhällsfrågor.96
Juridikdocenten Gregor Noll (f. 1964) senare professor i internationell
rätt i Göteborg, välkomnade Hammars utspel och tog upp några
juridiska frågor och ordval i folkrättsjuridiken och föreslog några

E-post från Ingemar Låång t KG Hammar 16.12.2004, Jan-Olof Larsson t KG
Hammar 15.12.2004, E1a:20 2004; Åke Zetherström t KG Hammar 14.4.2005,
E1a:30 2005, Korrespondens registrerad i postlista, Ärkebiskopens kanslis
arkiv 2000–2018, SvKAU.
95
E-post från Georg Andersson t KG Hammar 15.12.2004, E1a:16 2004,
Korrespondens registrerad i postlista, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–
2018, SvKAU.
96
E-post från B-E Andersson t KG Hammar 20.12.2004, E1a:16 2004,
Korrespondens registrerad i postlista, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–
2018, SvKAU.
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alternativa formuleringar.97 Hammar fick också stöd från kyrkligt håll.
Den tidigare ärkebiskopen Gunnar Weman efterlyste ett generellt
upprop så att flyktingfrågan kunde hållas levande. Broder Cæsarius
Cavallin (f. 1938), Östanbäcks kloster, tackade Hammar för att han
talade profetiskt och var en ledare inte bara för de kristna utan för alla
av god vilja.98
Ärkebiskopen fick alltså förutom uppmuntran också ett
juridiskt stöd och stöd i argumentationen om barnets bästa. Georg
Andersson påpekade att även om man inte kunde skapa total rättvisa
var det ändå bättre att göra gott för några, ett etiskt argument. Gunnar
Weman, som själv varit starkt engagerad i flyktingfrågorna när han var
ärkebiskop, pekade på vikten av att skapa en folklig opinion som
kunde föra frågan vidare i förhållande till regeringen.99 I en
debattartikel i Sändaren efterlyste riksdagsledamoten Anita Brodén
(FP; f. 1948) ett folkligt uppror för att få fram en generösare tolkning
av barns humanitära rätt.100
Från Vänsterpartiets håll kände de ledande företrädarna i
flyktingfrågor stor tacksamhet mot Hammar för hans brev. Det var ett
bevis på att flyktingpolitiken hade gått så långt att kyrkan var tvungen
att ingripa och tala om att nu passerades de kristna värderingarna,
”det som vi är som land, vi är ett kristet land” som dåvarande riksdagsledamoten Ulla Hoffman uttryckte det i min intervju med henne.
Landets kristna och mänskliga värderingar skulle följas.101
E-post från Gregor Noll t KG Hammar, 16.12.2004, E1a:21 2004,
Korrespondens registrerad i postlista, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–
2018, SvKAU.
98
E-post från Gunnar Weman t KG Hammar 18.12.2004, E1a:22 2004; e-post
från Cæsarius Cavallin t KG Hammar 15.12.2004, E1a:17 2004,
Korrespondens registrerad i postlista, Ärkebiskopens kanslis arkiv 2000–
2018, SvKAU.
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För Wemans flyktingengagemang, se K. Hansson 2017b s. 36 ff.
100
Brodén 2005.
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Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
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Men det var inte bara KG Hammar som från kyrkligt håll var
engagerad i diskussionen om handläggningen av de asylsökande. I ett
uttalande, som var gemensamt för Förbundet för Kristen Humanism
och Samhällssyn (KHS) och Kristina Studentrörelsen i Sverige (KRISS)
hävdade styrelserna under hösten 2004 att begrepp som humanitet,
rättssäkerhet och solidaritet väsentligen måste ha samma innebörd på
alla nivåer i samhället. Annars sprack Sveriges humanistiska kultur.102
Kritiken avvisades av migrationsminister Barbro Holmberg i sitt svar
den 17 december 2004. Hon anförde bland annat att ett
barnperspektiv skulle tillämpas i alla beslut.103 Holmberg tog dock inte
upp den grundläggande kritiken rörande värderingarna som KHS och
KRISS fört fram.
KG Hammar sammanträffade med migrationsministern den 21
december 2004 på hennes inbjudan. Hammar har inget minne från
samtalet i den intervju jag gjorde 2019 men journalisten Gellert Tamas
rapporterar att amnestikravet avvisades och att ministern inte var
intresserad av att lyssna.104 I en artikel i Katolskt magasin betonade
biskop Anders Arborelius att den Romersk-katolska kyrkan gång på
gång vädjat om en mer human och generös flyktingpolitik. Samtidigt
pekade han på väljarnas ansvar – inte minst de katolska – att i de
allmänna valen rösta på de politiker som företrädde deras syn.105
Arborelius lyfter således fram flyktingpolitiken som en viktig politisk
fråga och möjligheten till ställningstagande i de allmänna valen utan
att fördenskull peka i någon politisk riktning.
På Annandag jul den 26 december 2004 inträffade tsunamin i
Sydostasien med cirka en kvarts miljon dödsoffer och många flera
drabbade. Mer än 500 svenskar omkom på julsemester i Thailand.

Tegby et al. 2005.
Holmberg 2005.
104
Intervju med KG Hammar 17.6.2019, Tamas 2009 s. 302 f.
105
Arborelius 2005.
102
103
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Katastrofen kom att dominera medierna och debatten om flyktingsituationen i Sverige tonade ut.
KG Hammars brev öppnade dock en möjlighet för en gemensam
aktion från vanliga kyrkomedlemmar genom den namninsamling med
krav på en förändrad flyktingpolitik som omedelbart drogs igång.

Sveriges Kristna Råd tar vid
Vid SKR:s presidiesammanträde i början av 2005 initierade KG
Hammar att frågan skulle föras vidare av rådet.106 Flera av de andra
kyrkoledarna tackade Hammar för att han genom sitt julbrev tagit upp
asylfrågorna. Till detta kom rapporter till SKR från dess
sakkunniggrupp i flyktingfrågor. Det fanns en stark vilja att fortsätta
att driva dessa frågor tillsammans. Biskop Dositej Motika, (f. 1949)
Serbisk-ortodoxa kyrkan, som var ordförande, föreslog att en kampanj
skulle koncentreras till perioden från det västerländska påskfirandet
till den ortodoxa påsken, som 2005 inföll den 27 mars respektive den
1 maj: därav namnet Påskuppropet. Generalsekreteraren SvenBernhard Fast hade inte erfarit en sådan gemensam vilja mellan
kyrkornas företrädare tidigare, helt utan konkurrens mellan dem. Det
var en alldeles särskild situation.107 Att det fanns en bred opinion inom
de lokala församlingarna gjorde det lättare för presidiet att samla alla
kyrkor i en gemensam aktion, hävdar biskop Anders Arborelius.
Flyktingfrågan var en enande fråga inom SKR.108

Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019. Årsbok / Sveriges kristna råd
2006.
108
Intervju med Anders Arborelius, 27.5.2019.
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Bild 2. Biskop Anders Kardinal Arborelius. Foto: Michel Louis.
Påskuppropet var också unikt för att Sveriges Kristna Råd aldrig
tidigare hade vänt sig till allmänheten med en namninsamling.
Visserligen hade en namninsamling på ekumenisk grund genomförts
redan 1963. Då gällde frågan kristendomsämnets ställning i skolan
och namninsamlingen genomfördes av Samkristna skolnämnden. Det
var förslag från 1960 års gymnasieutredning som samfunden vände
sig mot; ämnet skulle heta religionskunskap och skulle minst få ett
halverat antal veckotimmar. Ämnet skulle vara orienterande och
nutidsinriktat. Tekniska och ekonomiska linjer skulle bli helt utan
undervisning i religionskunskap.
Mot detta protesterade ett trettiotal företrädare för de kristna
samfunden och antog en resolution. Den hade formulerats av
Samkristna skolnämnden, som hade bildats av Biskopsmötet och
Sveriges Frikyrkoråd. Kristendomens betydelse för den västerländska
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kulturen lyftes fram. Vidare borde ämnet heta kristendomskunskap
och få behålla sina fem veckotimmar. Insamlingen samlade mer än 2,1
miljoner namn och pågick under hösten 1963. Det starka opinionstrycket medförde att ämnet fick tre veckotimmar på alla gymnasielinjer.109
1963 handlade uppropet om utbildning i skolan. 2005 gällde det
i stället frågan om människovärde och humanitet. Det var innehållsligt
en avsevärd skillnad mellan de två namninsamlingarna. Jag har dock
inte någonstans hittat några referenser från Påskuppropets
företrädare till den tidigare namninsamlingen. Vad jag har kunnat
förstå fanns det inte några förhoppningar om ett så omfattande
genomslag eller en sådan uppslutning.
Uppropet var undertecknat av presidiet i Sveriges Kristna Råd
som vid denna tidpunkt bestod av biskop Dositej Motika, Serbiskortodoxa kyrkan, ordförande och de vice ordförandena biskop Anders
Arborelius, Stockholms katolska stift, ärkebiskop KG Hammar,
Svenska kyrkan och missionsföreståndare Göran Zettergren (f. 1954),
Svenska Missionskyrkan. De representerade således de fyra kyrkofamiljer som bildat rådet. Styrelsen för SKR ställde sig enhälligt bakom
uppropet och rekommenderade medlemskyrkorna att delta i namninsamlingen.110 Diskussionen inom styrelsen formades som en
konsensusprocess där alla var ense om att värnandet av de mest
utsatta hörde till kärnan i den kristna tron. SKR gjorde inte politik,
men talade teologi så att politikerna skulle höra.111
Arbetet med att formulera uppropet pågick under ledning av
direktorn Lennart Molin inom SKR:s kansli i samverkan med en
ekumenisk sakkunniggrupp i flyktingfrågor. Det gällde att ställa de
väsentliga frågorna utan att ge politikerna svaren. Sven-Bernhard Fast
menar att det gemensamma förhållningssättet, det goda samhället på
Brohed 2005 s. 196 ff.
SKR Styrelseprotokoll 10.3.2005 § 12, Påskuppropet, SKRA.
111
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019.
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nästankärlekens grund och värnandet av människor i utsatthet var det
grundläggande.112 Det fanns dock en viss opinion mot ett upprop, bland
annat inom SKR:s egen arbetsgrupp för flyktingfrågor där synen
inledningsvis var att en tillfällig insats inte löste de övergripande
frågorna inom asylpolitiken. En sådan åtgärd saknade långsiktighet
och även om det gick att komma tillrätta med en del problem i
asylpolitiken fanns risker att det blev nya orättvisor.113
Flera olika förslag arbetades fram, bland annat diskuterades
ordvalet ”amnesti”. Jag återkommer senare till ordvalet. Medvetet
valdes direkta anspelningar på barnen med uppgivenhetssyndrom
bort då arbetsgruppen pekade på att det inte bara handlade om
problem för sådana barn utan för många andra som borde få stanna i
Sverige. Dessas situation kunde snarast ses som ett symptom på den
rådande politiken.114
KG Hammar var också själv aktiv i utformandet av uppropet.115
Tanken var inte att utarbeta politiska lösningar utan att utmana
politikerna att finna praktiska utvägar på ett etiskt problem. Därför
kom brevet att utformas från en argumentation utifrån skapelseplanet
i lundensisk luthersk teologitradition.116 Det fanns därmed även en
tydlig anknytning till naturrätten, det vill säga den klassiska
socialläran inom den Romersk-katolska kyrkan att det finns absoluta
rättsprinciper nedlagda i människans natur. Det var centralt att inte
bara få med den innersta kristna gruppen utan forma uppropet så att
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019.
Intervju med Lennart Molin, 10.6.2019. I gruppen ingick bland andra Lena
Rössel, Sociala missionen, Anders Sundquist, Rådgivningsbyrån för
asylsökande, f. Misha Jaksic, Serbisk ortodoxa kyrkan.
114
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
115
E-post från Lena Rössel t Lennart Molin 15.2.2005, e-post från Michael
Williams t Lennart Molin 24.2.2005, odaterat utkast 2005, utkast 22.2.2005 a
och 22.2.2005 b, Påskuppropet, SKRA. Intervju med Lennart Molin,
10.6.2019.
116
Se till exempel Wingren 1958.
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det kunde omfattas i vidare kretsar. Uppropet skulle läggas på en
allmänetisk nivå även om basen självklart var kristen-etisk.117
Kansliet sökte även tekniska lösningar för att kunna göra
uppropet digitalt, det vill säga att det skulle kunna vara möjligt att
ansluta sig till uppropet via en hemsida. Det visade sig dock att den
kapacitet som SKR:s datasystem hade inte gjorde det möjligt att
använda en sådan lösning, varför det enbart genomfördes med
papperslistor på vilka var och en undertecknade personligen.118
Uppropet utformades i anknytning till KG Hammars julbrev och
ärkebiskopens kaplan Michael Persson (f. 1959) höll Svenska kyrkans
biskopar orienterade om arbetet.119 Från Svenska kyrkans kyrkokansli
i Uppsala framfördes också synpunkter på föreslagna formuleringar;
där fanns också en irritation över den korta framförhållningen.
Informationsavdelningen menade sig behöva månader för sin
planering men skulle göra så gott det gick.120 Det är tydligt att
kyrkoledarnas beslut att starta planeringen för Påskuppropet dels
innebar svårigheter att finna gemensamma formuleringar, dels
utmanade icke flexibla strukturer.
Genomförandet skedde relativt planlöst då den som initierade
uppropet, SKR, inte hade någon särskild roll, utan överlämnade detta
helt till de olika kyrkornas välvilja och ekonomiska möjligheter. Tiden
var dessutom kort från beslut till genomförande. Jag kan inte finna att
det fanns mål satta för kampanjen eller kontrollstationer och hur man
skulle agera i händelse av att kampanjen inte lyckades. Det fanns helt

Intervju med Anders Arborelius, 27.5.2019. Intervju med Lennart Molin,
10.6.2019.
118
Intervju med Lennart Molin, 10.6.2019. Intervju med KG Hammar
17.6.2019.
119
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019. KyT 8 2005. E-post från
Michael Persson t Lennart Molin 16.2.2005, Påskuppropet, SKRA.
120
E-post från planeringschefen Anders Lindberg t Sven-Bernhard Fast
28.2.2005, Påskuppropet, SKRA.
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enkelt ingen utarbetad strategi för hur arbetet med namninsamlingen
skulle bedrivas.

Påskuppropets budskap
Uppropet (se bilaga 2) var kortfattat. Avsikten var att de som skulle ta
ställning till det inte skulle behöva ta del av långa och krångliga texter.
Det skulle inte heller ge detaljerade förslag till hur kraven skulle
genomföras politiskt. Sven-Bernhard Fast framhåller att kyrkornas
inställning var att det var väsentligt att undertecknarna både läste och
personligen undertecknade uppropet. Det skulle vara vars och ens
personliga ställningstagande.121 Fasts uppgift strider således mot
Molins, som hävdar att kansliet arbetade för att få fram en digital
lösning, men misslyckades. Jag menar att detta misslyckande gjorde
att det fanns en stor benägenhet att poängtera det personliga
undertecknandet på papper som väsentligt.
Undertecknarna sörjde att barns bästa inte gavs prioritet i
asylbesluten. Vidare välkomnades det kommande domstolsförfarandet. Regeringen uppmanades att ge ”amnesti” åt alla som
vägrats asyl; ordet sattes inom citationstecknen för att markera att det
kanske inte var en alldeles korrekt term. Till sist krävdes att rätten till
asyl skulle återupprättas och utvidgas på ett sätt som var värdigt ett
humant rättssamhälle.122 De två sista delarna av uppropet var riktade
direkt till regeringen genom verben uppmanar och kräver. Det var
således Påskuppropets specifika innehåll, där kravet på ”amnesti” var
det viktigaste.
I samband med Påskuppropet formulerade också KG Hammar
en förbön. Förbönen hade tre teman: om förändring av det egna sinnet
till öppenhet för främlingen; om mod hos beslutsfattarna så att de tog
121
122

Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019 för SKR. KyT 8 2005.
Se texten i bilaga 2.
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ansvar för en human och rättssäker asylpolitik; och om att få
återspegla Guds gränsöverskridande kärlek i det egna livet och i
samhället.123 Det var en tematik som väl stämde med Påskuppropets
formuleringar.

Bild 3. Påskuppropet undertecknas. F.v. planeringschef Anders
Lindberg, komminister Jenny Sjögreen, diakon Anna Lundblad,
journalist Bo Lennart Anbäcken, alla Svenska kyrkan,
generalsekreterare Sven-Bernhard Fast, Sveriges Kristna Råd,
missionsföreståndare Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet,
missionsföreståndare Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan samt
missionsföreståndare Anders Bengtsson, Svenska Alliansmissionen.
Sittande ärkebiskop KG Hammar, Svenska kyrkan. Foto: Sveriges
Kristna Råd.

Bön formulerad av KG Hammar, publicerad i Årsbok / Sveriges kristna råd
2006.
123
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Påskuppropets text uttrycker alltså först en känsla, en sorg över att
barnkonventionens främsta idé om att barns bästa alltid skulle
prioriteras inte fick genomslag vid beslut om uppehållstillstånd.
Därefter kommer ett instämmande till den förändring som var på väg
att genomföras. Det fanns en gemensam grund att stå på för
undertecknarna och för regeringen. Uppmaningen om ”amnesti”, det
vill säga att låta dem som fått avslag inför ikraftträdandet av den nya
ordningen få uppehållstillstånd, är det centrala budskapet. Avsikten
var att göra bordet rent inför den nya instansordningen.
Avslutningsvis framställs kravet på humanitet.
Ordet amnesti kommer av det grekiska αμνηστία, glömska. Att
ordet amnesti sattes inom citationstecken berodde på medvetenheten
om att innebörden av amnesti var straffrihet för den som var brottslig,
vilket det inte var fråga om här. Ordet ansågs ändå täcka att gamla
beslut inte skulle gälla och att det var begripligt för en allmänhet vad
som menades. Det handlade om en individuell prövning, även om
språkbruket var något förvillande.124 Hammar menar dock att de
gömda, de som höll sig undan en beslutad utvisning, hade brutit mot
regelverket och att ordet amnesti därför inte var fel.125
Uppropet innehåller inga referenser till Bibeln eller några
religiösa utsagor. Att ledarna för de fyra kyrkofamiljerna
undertecknade uppropet – alla var biskopar utom Missionskyrkans
ledare som titulerades missionsföreståndare – ger däremot intrycket
att det var av kristen omsorg om medmänniskan uppropet lades fram,
inte för att driva en specifik partipolitisk agenda. Jag kan inte finna att
några av Angel/Johnsens eller Wyllers kriterier kan anläggas på
uppropet. Det kan knappast kallas sentimentalt eller heroiskt. Det är
inte heller moralistiskt eller dömande. Wyllers vi och dem-perspektiv
är inte framträdande då rättighetsperspektivet är centralt.
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Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019.
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
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Sammantaget är uppropet en kritik av hur handläggningen
hittills fungerat. Man menade att barnets bästa inte stått i centrum och
att humaniteten inte fått genomslag. Amnestikravet formuleras utan
att specifikt nämna de gömda; det skulle gälla alla dem som vägrats
asyl och inkluderar alltså även dem som hade gått under jorden. Redan
i februari, under arbetet med utformningen av uppropet, hade Dagens
Nyheter i en enkät visat att Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig bakom de krav som
KG Hammar framfört i sitt julbrev.126 Det fanns således ett politiskt
stöd för Hammars förslag även om Moderaterna och Socialdemokraterna var motståndare. Dessa två partier hade tillsammans en
betryggande majoritet med 199 mandat av riksdagens 349.
Det var betydelsefullt att Påskuppropet inte hade kompromissat
med överväganden om vad som var politiskt möjligt, menar Gustav
Fridolin i en intervju. Det är viktigt för partierna, när de driver sina
förslag, att ha krafter utanför politiken som ser till så att partierna gör
de kompromisser som hör till det politiska livet. Kompromissandet
hör till riksdagen. Det fanns en oro inför pressträffen att SKR skulle
lägga fram alltför balanserade krav.127 Så blev inte fallet utan kravet
gällde full amnesti.
Men hur kunde det komma sig att de olika kyrkorna blandade
sig i politiska frågor? Skulle kyrkorna inte i första hand ägna sig åt
gudstjänstliv och själavård och låta de politiska frågorna skötas av
dem som hade valts för sådana uppdrag? Varken Svenska kyrkan, de
frikyrkliga samfunden, den Romersk-katolska kyrkan eller de
ortodoxa kyrkorna kan tänka sig en sådan begränsning. Utifrån sitt
givna uppdrag som kyrkor menar de att de från sina perspektiv inte
bara har möjlighet utan också ett uppdrag att delta i samhällets
utveckling.
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DN 6.2.2005.
Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
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Kyrkornas politiska engagemang var inget nypåkommet. I en
översikt visar Cambridgeteologen Elizabeth Phillips att de politiska
frågorna funnits med ända sedan kyrkans början.128 Teologen vid
Notre Dame-universitetet John Howard Yoder menar exempelvis i sin
bok The Politics of Jesus (1972) att Jesus skildras som en politiker som
blir avrättad av politiska skäl.129 Phillips refererar även till
kyrkofadern Augustinus (354–430) bok De Civitate Dei (Om Guds
stad) och Martin Luther (1483–1546) och dennes förhållande till
överheten. Vidare hänvisar hon till teologerna Karl Barth (1886–
1968) och Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) och deras motstånd mot
att den tyska kyrkan skulle acceptera arierlagarna. Phillips lyfter även
fram politiska teologiska strömningar som befrielseteologi och
feministteologi.130
I antologin Lutheran Identity and Political Theology (2014)
diskuterade författarna luthersk teologi i förvandling i en förändrad
värld, bland annat de patriarkala strukturer i luthersk teologi och
samhällsliv vilka lett till att lutherska teologer stått nära de män som
lett samhället.131 Det går således inte att vara kyrka utan att detta också
får politiska konsekvenser och kyrkan lever inte i ett rum utan kontakt
med världen utanför. Världen utmanar kyrkan, eller som det
formulerades vid Kyrkornas världsråds generalförsamling 1968 i
Uppsala: Världen är kyrkans agenda.
Det finns skäl att närmare granska de olika kyrkornas
traditioner och förhållningssätt vad gäller politik för att se hur de från
olika utgångspunkter kunde ansluta till Påskuppropet.

Phillips 2012.
Yoder 1994.
130
Phillips 2012 s. 13, 23 ff, 59–72, 93 ff, 128–140.
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Kyrkorna och politik
Det är inte möjligt att göra en omfattande genomgång av kyrkornas
förhållande till politik; kyrkorna i Sverige skiljer sig starkt från
varandra, från att vara mindre frikyrkosamfund till att vara delar av
de stora världsomspännande kyrkorna. Det kan därför endast bli en
fragmentarisk redogörelse.
När det gäller den lutherska kyrkofamiljen är det majoritetskyrkan Svenska kyrkan som skildras. De ortodoxa och österländska
kyrkorna har ingen sammanhållen organisation som den Romerskkatolska; det är endast den hållning som den ekumeniska patriarken i
Konstantinopel ger uttryck för som tas upp här. Vidare behandlas de
frikyrkliga samfunden som en enhet; det är främst de äldre
samfundens linje som berörs. För den Romersk-katolska kyrkan sker
utvecklingen av dess teologiska förhållningssätt centralt varför det är
påvarnas uttalanden som nämns.
Kyrkan i Sverige kom i samband med reformationen att
underordnas kungamakten. Konungen utnämnde biskopar och
använde kyrkan som ett redskap när den egna politiken skulle
förverkligas; kyrkliga tillgångar drogs in. Under ortodoxins tid på
1600-talet var stat och kyrka nära förbundna med varandra. Kyrkan
var en viktig faktor i nationsbyggandet och den rena läran höll
samman landet. Inga andra kyrkor var tillåtna förrän under 1800-talet
och full religionsfrihet, nämligen att kunna lämna Svenska kyrkan,
utan att ansluta sig till något annat trossamfund, uppnåddes först
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1951. Enhetskyrkan bröts upp och nya initiativ togs för att förnya
församlingslivet.132
Svenska kyrkan hörde nära samman med staten men
uppfattades ändå som ett samfund, och inte som en del av
statsapparaten. Prästerna var anställda med villkor som
statstjänstemän och förtecknades i Statskalendern. Biskoparna
vakade över lära och liv. Efter ståndsriksdagens avskaffande 1866 fick
de allt större möjligheter att arbeta i sina stift med den kyrkliga
verksamheten då det inte behövde vistas långa tider i Stockholm.133
Frikyrkliga samfund etablerades som folkrörelser med demokratiska ideal under 1800-talets väckelse. Baptistsamfundet, Svenska
Missionsförbundet och Pingströrelsen växte sig starka främst under
tiden fram till andra världskriget. Dissenterlagstiftningen 1873
öppnade för fria samfundsbildningar vilket också gjorde att den
Romersk-katolska kyrkan kunde etablera sig fastare i landet och
kyrkan använde sig av möjligheten att få samfundet godkänt av Kungl.
Maj:t. Den första rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm grundades redan
1617. Andra ortodoxa och österländska kyrkorna etablerade sig
främst från 1960-talet som kyrkor för sina landsmän som på grund av
invandring eller flykt kom att vistas i Sverige.134

De lutherska kyrkorna och politik
Den lutherska synen på kyrkan och staten bygger på principen om de
två regementena, det världsliga och det andliga. Det världsliga ska
upprätthålla den världsliga ordningen, det andliga ska hjälpa
För översikter om svensk kyrkohistoria, se Andrén 1999, Montgomery
2002, Lenhammar 2000, Jarlert 2001, Bexell 2003 och Brohed 2005. Se också
Santell 2016 s. 25–101.
133
Se Bexell 2003.
134
Bexell 2003 s. 94–130, 198–210,
www.sv.wikipedia.org/wiki/Ortodoxa_kyrkor.
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människor till evigt liv. De samverkade med varandra; ordningen var
patriarkal och begärde lydnad av människorna mot överheten. Det
fanns således en slags rågång mellan de båda regementena även om
de var starkt beroende av varandra. Gemensamt tema var nästankärleken135 Den starka förbindelsen mellan kyrka och stat
underlättade inte kritik av statsmakten från kyrkans sida. Sådana nära
förbindelser fanns även i många länder där den Romersk-katolska
kyrkan dominerade.
Under 1900-talets första hälft var det tidvis svårt för
representanter för Svenska kyrkan att uttrycka kritik mot den förda
politiken. Ärkebiskop Nathan Söderblom (1866–1931) uttryckte dock
i sitt herdabrev 1914 kritik av socio-ekonomiska missförhållanden,
det vill säga en inrikespolitisk fråga.136 Erling Eidem (1880–1972),
ärkebiskop 1931–1950, följde regeringens linje och ville inte uttala sig
i skuldfrågan för andra världskriget, utan pekade på att alla människor
hade skuld i det som skedde. Eidem försökte dock vid ett tillfälle tala
den tyske rikskanslern Adolf Hitler tillrätta för dennes kyrkopolitik,
men misslyckades. Besöket hos Hitler var dock inget som han
offentliggjorde. Efter kriget försökte dock biskoparna genom brev till
statsministern få till stånd att de utländska medborgare som
internerats under kriget skulle få en individuell prövning. Så blev inte
fallet, och när baltutlämningen i januari 1946 inleddes begärde
biskoparna regler för asylrättens tillämpning. Rättsmedvetandet hade
kränkts, menade biskoparna.137
Först efter religionsfrihetslagstiftningen 1951, i vilken Svenska
kyrkans roll som trossamfund betonades, blev det lättare för dess
företrädare att göra egna uttalanden. Den nära relationen med staten

J. H. Petersen 2017 s. 68–74, Nilsson 2017 s. 51 ff, 112 ff, 134 ff, 150 ff. För
en ingående redogörelse av de två regementena se Törnvall 1940.
136
Söderblom 1914 s. 13 ff. Se även K. Hansson 2014 s. 67 f.
137
K. Hansson 2014 s. 141 f, 149–152,157 f, Brodd 2017 s. 264–273, 421 f.
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betydde inte att kyrkan saknade möjlighet till egna
ställningstaganden: kyrkan var inte statsmaktens religiösa del.
Med en annan utgångspunkt än tvåregementsläran fanns stort
utrymme för politisk påverkan: en skapelseteologisk ansats. Lundaprofessorn Gustaf Wingrens (1920–2000) skapelseteologi betonade
framför allt ”ett skapelsens nu.” Den var handlingsinriktad, varje
människa hade ett ansvar för medmänniskan och gav därmed
utrymme för samhällsagerande utifrån skapelseperspektivet.
Wingren utvecklade till exempel själv en ekoteologi.138
För den kristna vänstern som växte fram under 1960-talet var
protesten självklar mot det som den såg som orättvisor. När en
delegation från det apartheidstyrda Sydafrika besökte Lunds
domkyrka 1968 genomfördes en protest genom att demonstranterna
följde efter besökarna och sjöng We shall overcome.139 Hörsamheten
mot överheten undergrävdes och flera blivande präster såg kritiken
av makten och dess uttryck som ett sätt att föra fram den kristna synen
på alla människors lika värde. En ny tid hade kommit inte bara i
samhället utan också inom kyrkan och dess förhållningssätt till
överheten. Den latinamerikanska befrielseteologin gav inspiration till
samhällskritik från ett klassperspektiv. Kyrkliga företrädare
framträdde allt tydligare med anspråk på att ha rätt att lägga sig i den
politiska diskussionen.
Synen på de världsliga och den andliga maktsfärernas beroende
av varandra byggde på förståelsen att de båda delade samma grundläggande förståelse av den plats Gud gett dem i samhället. När det inte
längre är fallet – och i Sverige är det en sedan länge svunnen syn –
behöver en ny förståelse växa fram där en luthersk kyrka inte
Wingren 1958, Kristensson Uggla 2010 s. 110–115, 194–224. För
diskussionen om luthersk skapelseteologi se även Schmiedel 2019 som
förespråkar en ”coalitional church”, en kyrka som kan gå i koalition med
kristna och icke-kristna för att hävda goda villkor för livet.
139
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självklart stöder en sittande regim. En ny luthersk politisk teologi
behöver växa fram som inte bygger på lydnad och patriarkala
mönster.140
Fram till mitten av förra seklet värnade Svenska kyrkan ofta i
sina opinionsbildande ställningstaganden om det bestående. Det
gällde till exempel relationen män–kvinnor samt nöjesliv och
sexualmoral. Kyrkan var en maskulin arena både vad gällde de
anställda, sina texter och dokument och sin syn på kvinnan som ett
komplement till mannen. Moraldebatten om det så kallade
dansbaneeländet drevs av kyrka och frikyrka med gott understöd av
nykterhetsrörelse, idrottsrörelse och arbetarrörelse. Biskoparna
skrev sitt omdiskuterade brev i samlevnadsfrågor 1951 där de
förordade en sträng sexualmoral och sade nej till föräktenskapliga
förbindelser, homosexuella förhållanden och abort.141 Det gällde alltså
att värna det man trodde sig ha och förhindra samhällsomstörtande
förändringar i relationen man–kvinna, nya livsmönster och en
förändrad sexualmoral.
Senare framträdde representanter för kyrkan mer offensivt och
framåtsyftande, som när ärkebiskop Olof Sundby inbjöd till
konferensen Liv och fred 1983, vilken syftade till att ekumeniskt motverka kapprustningen.142 Efter konferensen bildades ett särskilt
institut, Life & Peace Institute 1985, vilket verkar i olika konfliktområden.143 Här handlade det inte om att bevara utan om att påverka
och vara en medskapande aktör för en fredlig värld. Det var ett skifte i
hur kyrkans företrädare tog sig an samhällsfrågorna.

Grenholm & Gunner 2014 s. 9 ff, Kurtén 2014, Bloomquist 2014.
Se Södling 2010, Frykman 1988, K. Hansson 2014 s. 195 ff, 248 not 145,
288 ff.
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Den lutherska synen har således utvecklats från en försiktighet
i samhällsfrågor till att med självklarhet kunna vara samhällskritisk
och aktiv.

Frikyrkorna och politik
Under 1800-talet växte den religiösa väckelsen och resulterade i flera
nya samfundsbildningar. Svenska Baptistsamfundet bildades 1857,
Svenska Missionsförbundet 1878. I början av 1900-talet tillkom
Pingströrelsen. Under ledning av Lewi Pethrus (1884–1974) kan
pingströrelsen ses som ett kyrkosamfund från slutet av 1910-talet.144
Samfundsbildningarna var en del i uppbrottet ur enhetssamhället.
Genom lönearbete på fabriker eller i staden kom unga män och
kvinnor att flytta ut ur den hushållsgemenskap där de tidigare
underordnat sig sin husbonde. I väckelserörelse, nykterhetsrörelse
och arbetarrörelse sågs de som fullvärdiga individer som tillsammans
med andra i föreningens form kunde främja sociala, ekonomiska och
andliga värden. Andra bestämde inte över dem utan de kunde som
fullvärdiga individer själva fatta beslut över sina liv, vad de ville tro på,
hur de ville leva och relationen till arbetsgivaren. I
frikyrkoförsamlingen var alla betrodda att läsa och tolka Bibeln och
varje församling var självständig och bestämde över sitt.145
Från frikyrkligt håll framfördes omfattande kritik mot statskyrkosystemet och mot religionslagstiftningen. På det politiska fältet
trädde starka ledare fram efter första världskriget. Per Albin Hansson
(1885–1946) ledde socialdemokratin i mer än 20 år. Arvid Lindman
(1862–1936) ledde Allmänna valmansförbundet (Högern) fram till
1935 då han efterträddes av Gösta Bagge (1882–1951). På samma sätt
hade frikyrkorna betydande ledare: Axel Andersson (1879–1959),
144
145
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Svenska Missionsförbundet och Lewi Pethrus, Pingströrelsen. De
samlade, tillsammans med övriga folkrörelser, människor till kamp för
rättvisa, höjd levnadsstandard, nykterhet, sociala frågor och eget
religiöst självbestämmande. Störst bland de frikyrkliga samfunden var
Pingströrelsen och Svenska Missionsförbundet. 146
Frikyrkosamfunden tvekade inte att yppa sin kritik, inte minst
mot Svenska kyrkan och i moraliska frågor. Till sitt stöd hade de
frikyrkliga samfunden närstående tidningar. Dagstidningarna Svenska
Morgonbladet (utgiven 1890–1958) stod nära Missionsförbundet och
Dagen, som startades av Pethrus (utgiven sedan 1945), företrädde
pingströrelsen. Samfunden hade också sin samfundspress.147
Lewi Pethrus skapade nya institutioner för att förverkliga
drömmen om en kristen nation. Förutom tidningen Dagen som skulle
vara en kristen röst i nyhetsförmedling och debatt satsade rörelsen
även på andra medier såsom Ibra radio då rörelsen uppfattade sig som
motarbetad av etablerade medier. Det politiska partiet Kristen
Demokratisk Samling (KDS, numera Kristdemokraterna, KD) bildades
1964 för att bevara kristna värderingar i samhällslivet. En egen bank
introducerades också med frikyrkligheten som kundbas.148 Lewi
Pethrus byggde upp institutioner och företag som drev rörelsens linje
i samhällslivet.
Frikyrkorna led inte av de begränsningar som ett statskyrkoförhållande förde med sig och var som rörelser uttryck för en
individualism som med kristna förtecken lade sig i dagspolitiken utan
att tveka. För frikyrkligheten som var obunden till staten var det
självklart att från ett starkt socialt engagemang framföra sin syn på
samhällsfrågorna.

K. Hansson 2014 s. 111.
Lenhammar 2003.
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Katolska kyrkan och politik
I grunden bygger den Romersk-katolska kyrkan sin syn på sociala
frågor på naturrätten: det existerar absoluta rättsprinciper som är
nedlagda i människans natur. Den Romersk-katolska kyrkan började
specifikt utveckla sin sociallära i den påvliga encyklikan Rerum
novarum 1891 som bland annat behandlade frågor om fackföreningar
och arbetarnas rätt att sammansluta sig och en rättvis fördelning av
inkomster och kapital.149 Allteftersom har socialläran utvecklats och,
även om det inte finns en officiell lista över huvudprinciper, kan
följande nämnas som centrala.
•
•

•

•

Mänsklig värdighet. Varje människa, skapad av Gud, kan lära
känna sig själv och träda i gemenskap med andra. Livet är heligt.
Subsidiaritet. Alla beslut ska fattas så nära den eller de individer
det gäller som möjligt; därmed avvisas totalitarism och
västeuropeisk kapitalistisk individualism.
Solidaritet. Solidaritet är att ta ansvar för det gemensamma
bästa. Varje människa är förbunden med och beroende av hela
mänskligheten, kollektivt och individuellt. Politisk solidaritet
handlar om social rättvisa.
Välgörenhet. Att göra väl mot nästan är en sammanfattning av
hela den gudomliga lagen. Nästan är mikrogemenskapen men
även den världsvida människogemenskapen är central.150

Socialläran med sina principer ger en utgångspunkt för den Romerskkatolska kyrkans förhållningssätt till olika regimer och politiska
system. Även om de totalitära systemen avvisas betyder inte det en
Leo XIII, ”Rerum Novarum” på www.vatican.va läst 5.3.2019.
Se t.ex. Faithful Citizenship: A Catholic Call to Political Responsibility 2003,
Sharing Catholic social teachin : challenges and directions: reflections of the U.S.
Catholic bishops 1998, samt Johannes Paulus II 1991.
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oreserverad anslutning till västerländska kapitalistiska system där
individnyttan står i centrum.
Precis som andra kyrkor har den Romersk-katolska kyrkan inte
alltid kunnat förhålla sig fritt till den makt staten representerar utan
tidvis och i många länder varit starkt förbunden med denna. Kritik har
riktats mot den Romersk-katolska kyrkan för sitt förhållande till
nazism och fascism och utrotningen av judarna.151 Den katolska kyrkan
och påven Johannes Paulus II (1920–2005) var under det
kommunistiska väldets fall i slutet av 1980-talet en instrumentell kraft
i Polens demokratisering. Fackföreningsledaren och senare
presidenten Lech Wałęsa (f. 1943) var en hängiven kyrkomedlem.152 I
Latinamerika utvecklades en befrielseteologi som utgick från dem som
levde längst ner i samhället.153 Den Romersk-katolska kyrkan var en
politisk kraft att räkna med även om kritik riktades också inom kyrkan
mot befrielseteologin, inte minst från kurian i Rom under 1980-talet.
När socialläran började växa fram är den ett resultat av
utvecklingen av det moderna samhället med individens krav på rättvis
behandling, rättvisa villkor och för medinflytande. Sociallärans
teologiska grund utan partipolitiska principer gör den till ett redskap
för att rikta uppmärksamhet och protestera mot felaktiga
förhållanden hos regimer av skilda slag och olika politisk inriktning.

De ortodoxa kyrkorna och politik
De ortodoxa och österländska kyrkorna har nationalkyrkans karaktär,
det vill säga att de precis som de nordiska folkkyrkorna har ett land
som sitt område; Ryska ortodoxa kyrkan, Grekisk-ortodoxa kyrkan
och så vidare. När migrationen till Sverige ökade etablerades också
Se t.ex. Besier & Piombo 2007.
Se t.ex. Kwitny 1997, Barnes & Whitney 1999.
153
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fler ortodoxa kyrkor. Genom flyktinginvandring har antalet ortodoxa
trosbekännare ökat liksom antalet ortodoxa samfund i Sverige.154
Frågor om invandring och asyl var aktuella för dem; de kan
karaktäriseras som invandrarkyrkor.
De ortodoxa kyrkorna har ofta varit nära förbundna med staten
i respektive land. Under kommunistiska regimer har de avhänts
möjligheter att bedriva sitt arbete. Men efter kommunismens fall har
de åter tagit plats i samhällslivet, såsom i Rumänien där kyrkan efter
att diktatorn Nicolae Ceaușescu (1918–1989) avsatts 1989 har sökt
påverka samhället över ett brett fält.155 På samma sätt har kyrkan i
Ryssland fått ett allt större inflytande och står efter kommunismens
fall nära statsmakten.156
Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I (f.
1940), profilerar sig genom att ta upp miljöfrågorna och har kommit
att kallas ”den gröne patriarken”.157 När det gäller synen på främlingen
har patriarken hävdat att den ortodoxa kyrkan ser det som en plikt att
verka för fred och sådant som bidrar till rättvisa, broderskap, frihet
och ömsesidig kärlek. Förståelsen av Gud i ortodox tradition är en bild
av Gud som gemenskap, en Gud som är inkluderande och gästfri.158
Även om ortodoxa kyrkor har stått och även i dag står nära den
politiska makten i vissa länder finns exempel på ortodoxa företrädare
som liksom Bartolomeus I tar upp aktuella politiska frågor.
Sammanfattningsvis är det klart att samtliga kyrkofamiljer inom
Sveriges Kristna Råd i större eller mindre grad hade en tradition av att
Brohed 2005 s. 297–303.
Hall 2015.
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Schmemann 2009. Rysk-ortodoxa kyrkan har i en nära 40 år lång dialog
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delta i den samhällspolitiska debatten. Att göra det tillsammans var en
följd av det ekumeniska engagemanget inom SKR eftersom utgångspunkten där var att det som kunde göras gemensamt också skulle
göras tillsammans. Här fanns en fråga som väl lämpade sig för en
sådan gemensam aktion.

KG Hammar
Ärkebiskop KG Hammar formulerade det julbrev som i förlängningen
ledde till Påskuppropet. Det offentliga brevet till regeringen stämde
väl med hans framträdande i samtidens politiska debatter. Hammar
har ett starkt samhällsengagemang som bland annat vid denna tid
handlade om amnesti för asylsökande, om en human kriminalvård och
om homosexuellas rättigheter.159 Genom sina ställningstaganden i
kontroversiella frågor kom han ofta att medverka i TV och i andra
medier och blev därmed välkänd för en bred allmänhet.
Ärkebiskop Hammar hade många gånger tidigare riktat kritik
mot regeringen innan han sände sitt brev inför julen 2004. Inför en
planerad förändring av den svenska biståndspolitiken krävde han i en
debattartikel tillsammans med professor Sven Britton (f. 1938),
författaren Per Wästberg (f. 1933) och företrädare för flera svenska
kyrkors biståndsorganisationer att enprocentmålet för biståndet
skulle ligga fast. Världens fattigaste skulle inte betala den svenska
välfärdsnotan.160 På DN debatt begärde KG Hammar 1998 att
regeringen skulle öka sina insatser mot dödsstraffet. Han var också
kritisk mot kyrkan själv för att den inte lyckats förmedla budskapet
om livets okränkbarhet i konfirmationsundervisningen.161
K. Thunberg 2006.
K. Andersson et al. 1994.
161
Hammar 1998. Året därpå följdes artikeln upp med en artikel med samtliga
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Biståndsfrågorna återkom 2000 när KG Hammar tillsammans
med fyra biskopskollegor på DN debatt tog upp frågan om
skuldavskrivning för de fattigaste länderna och kritiserade statsminister Göran Perssons (f. 1949) regering för att den inte drev dessa
frågor.162 I en debattartikel 2000 tillsammans med övriga styrelseledamöter i Sveriges Kristna Råd kritiserade Hammar biståndsministern Alf Svensson (f. 1938) för att ”bunta samman” kyrkorna och
andra som seriöst diskuterade den globala ekonomin med huliganer
och extremister.163 I ett upprop i Dagens Nyheter 2004 med en stor
mängd undertecknare med bakgrund i medicin, juridik, sociala frågor,
kriminalvård, psykologer krävde han en humanisering av kriminalvården.164
Men de olika uttalandena undslapp inte kritik. Moderatledaren
Bo Lundgren (f. 1947) hävdade 2001 att kyrkan skulle vara öppen och
ett andligt stöd också för agnostiker som han själv. Därför skulle
kyrkan inte ta politisk ställning.165 Sedan KG Hammar 2001 protesterat
mot bombningar i Afghanistan hävdade Bo Lundgren att ärkebiskopen
använde sin ställning för att driva vänsterpolitik. Religion och politik
blandades ihop på ett sätt som var obehagligt för många medlemmar,
menade Lundgren på DN debatt och anförde flera exempel. Ett
alternativ var att KG Hammar slutade som ärkebiskop och flyttade in
på den partipolitiska arenan.166 Centerledaren Maud Olofsson (f. 1955)
undervisningen om människosynen och om liv och död. Människan skulle
värderas för att hon var, inte för vem hon var, Hammar et al. 1999.
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menade däremot i en intervju från 2001 att det var anmärkningsvärt
av en partiledare att kräva ärkebiskopens avgång för att dennes
åsikter inte delades av Moderaterna.167
KG Hammar besvarade kritiken i Dagens Nyheter med att kyrkan
skulle lägga sig i politiken. Att kyrkan över huvud taget skulle låta bli
att blanda sig i de politiska frågorna var en omöjlighet för honom. Tron
får alltid konsekvenser, menade han. Att avstå från att delta i samtalet
om de samhällsetiska frågorna var att svika kyrkans uppdragsgivare.
Däremot skulle kyrkan aldrig ställa sig bakom enskilda politiska
partiers program. Han kunde också se att hans problematiserande sätt
att resonera gjorde debatterna svårare, när enkla svar efterlystes.168
Det var alltså självklart för ärkebiskopen att Svenska kyrkan skulle
blanda sig i politiken, dock utan ett partipolitiskt tänkande. Kyrkans
solidariska människosyn skulle samhället behöva mycket mer av,
menade han i en DN-intervju.169
Kritiken mot KG Hammar inskränkte sig inte bara till vad som
uppfattades som partipolitiska ställningstaganden utan också till hans
syn i olika teologiska frågor.170 Hammars syn på jungfrufödelsen, där
han öppnade för en icke bokstavlig tolkning blev upphov till debatt och
andra kristna ledare protesterade. Det handlade om förhållningssätt
till världen, medmänniskorna och Gud, inte om försanthållanden eller
avståndstaganden, menade Hammar. För Hammar är tolkningsfrågor
centrala liksom insikten att alla bibelberättelser och utsagor behöver
tolkas för att kunna förstås. Andra företrädde en tolkningstradition
DN 29.11.2001.
Hammar 2001.
169
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där berättelsens autenticitet var avgörande, och inte skulle
ifrågasättas.171
En annan fråga som väckte stor oro var hans öppna syn på
homosexualitet och samkönade relationer. Särskilt uppmärksammat
blev visningen av fotografen Elisabeth Ohlson Wallins (f. 1961) bilder
Ecce homo i Uppsala domkyrka 6 september 1998. En omfattande
debatt bröt ut på Brännpunkt i Svenska Dagbladet och Vatikanen
beslutade sig för att senarelägga ett besök av den svenske
ärkebiskopen hos påven.172
Några av de många inläggen speglar debatten. Stockholmsbiskopen Henrik Svenungsson (1933–2017) framhöll att
ärkebiskopen inte bara kunde vara en samtalsledare utan själv
behövde ha kriterier för vad som var kristen tro.173 Uppsalabiskopen
Ragnar Persenius (f. 1952) hävdade att trossamfundet Svenska kyrkan
blivit kränkt genom bildvisningen, medan prästerna Annika Borg (f.
1965) och Johanna Almer (f. 1962, senare Andersson) tvärtom
menade att kyrkan skulle vara en plats för öppenhet och dialog.174
KG Hammar själv hävdade att han inte kunde göra anspråk på
att ha sanningen, men väl att söka efter den. Han kommunicerade med

Diskussionen sammanfattas i en söndagsintervju i DN, Cavling 2003. För
Hammars hermeneutiska utgångspunkter se Hammar 2000, Hammar 2004.
172
Debatten kom främst att handla om Jesusbilden, se Boström 1998.
Audiensen hos påven ägde rum under maj 1999, Lagercrantz 1999.
Bildvisningen betraktades på ledarplats i Svenska Dagbladet som en
provokation, Kyrklig provokation 1998.
173
Svenungsson 1998. Frågan om den uppskjutna audiensen hos påven
föranledde också diskussioner mellan biskoparna i biskopsmötet,
Biskopsmötets protokoll § 105 24.11.1998 samt bilaga PM 7–10.10.1998 från
ärkebiskopen och en PM 29.10.1998 från biskopsmötets sekreterare Klas
Hansson, A1:163, BMA, SvKAU.
174
Persenius 1998, Almer & Borg 1998. I kyrkomötet påföljande år ställdes
en fråga till centralstyrelsen rörande visningen av Ecce homo-bilderna i
domkyrkan, Kyrkomötets protokoll nr 6, 8.6.1999.
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Svenska kyrkans folk som om de var självständiga och också kände en
befrielse av den öppenhet han själv stod för.175
Det var ändå främst en debatt som fördes i dagstidningar. Det
gav en bred allmänhet insyn i teologiska frågor som splittrade
biskopar och andra kyrkliga företrädare och visade att det varken
fanns självklara eller enkla svar på frågor om vem Jesus var, hur öppen
kyrkan kunde vara för olika tolkningar och hur en kyrkas antropologi
kunde formas. Men Hammars hållning var inte unik; varje försök att
bokstavstroget förverkliga Bibeln i samhällslivet leder till en selektiv
tillämpning av olika bibelord, menade till exempel åboärkebiskopen
John Vikström (f. 1931) utan att fördenskull instämma i alla Hammars
ställningstaganden. Det gällde snarare att finna den djupare sanningen
bakom bibelberättelserna.176
Olika kyrkliga företrädare med en teologiskt konservativ
hållning underkände KG Hammars ledarskap. Det förde kyrkan vilse
och innebar en förändring i helt fel riktning; vem ville vara med i en
kyrka som var en spegelbild av den politiska makten, var den retoriska
frågan.177
Sammanfattningsvis hyste alltså KG Hammar tilltro till
människors egen reflektionsförmåga och värjde sig mot att ge
förenklade svar. Han menade därutöver att han i den politiska
debatten kunde bidra med den solidariska människosyn Svenska
kyrkan stod för. De många nyhetsartiklarna om Hammar visar
mediernas stora intresse för honom. 178
KG Hammars bakgrund med många samhällspolitiska engagemang visar att det knappast var främmande för honom att träda fram

Lönnroth 1998.
Donner & Vikström 2002, Vinterhed 2003.
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Se till exempel Tronêt 1998, Kalin 2006.
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En sökning i enbart Svenska Dagbladets historiska arkiv listar 390 artiklar
om KG Hammar under hans ärkebiskopstid, det vill säga i genomsnitt nästan
en artikel i veckan.
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på den politiska arenan med de krav som hans julbrev förde fram. Det
låg i stället helt i linje med hur han uppfattade sitt uppdrag.

Påskuppropet samlar namn
Uppropet presenterades i mars 2005 och fick genomslag i dagspress
och i Aktuellt. Att Aktuellt ägnade ett långt inslag åt uppropet var
betydelsefullt för dess spridning.179 Vid en särskild ekumenisk
gudstjänst i Storkyrkan predikade stockholmsbiskopen Caroline
Krook (f. 1944) vilket markerade att utgångspunkten i uppropet låg i
kristna värderingar. Landshövding Mats Svegfors, som också talade,
hoppades att en tydlig opinion skulle vilja driva en liberal och
humanitärt inriktad flyktingpolitik. Även Sveriges Muslimska Råd
anslöt sig till uppropet, dock med namnet Moskéuppropet.180

Bild 4. Namnlistor skickas in till SKR. Foto: Sveriges Kristna Råd.
DN 9.3.2005, SvD 8.5.2005, Tamas 2009 s. 390. Intervju med Lennart
Molin, 10.6.2019.
180
DN 9.3.2005; Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019. KyT 11 2005.
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Chefredaktören för Sändaren Magnus Stenberg (f. 1960) reflekterade
över varifrån kyrkoledarnas beslutsamhet kom. Ett svar var kyrkornas
vilja att i allmänhet företräda en human flyktingpolitik. Ett annat att
kyrkoledarna var pressade att göra något av den verklighet som rådde
ute i landet. Många hade engagerat sig för människor som förnekats
uppehållstillstånd.181 I en debattartikel i tidningen hölls statsminister
Göran Persson och migrationsminister Barbro Holmberg ansvariga för
de apatiska barnens situation.182
Utgångspunkten för SKR var att varje samfund genom sina egna
kommunikationskanaler skulle sprida och driva Påskuppropet. SKR
hade inte möjlighet att på egen hand administrera namnlistor,
distribution och insamling, utan det blev ett ansvar för de enskilda
samfunden, allt efter deras egna möjligheter.183 Inom denna undersöknings ram har det inte varit möjligt att närmare följa arbetet inom
de olika samfunden.184
I ett brev till landets katolska församlingar betonade den
katolske biskopen Anders Arborelius att det var viktigt att asylfrågan
blev en ekumenisk angelägenhet. Det fanns en samsyn mellan
kyrkorna i en viktig etisk samhällsfråga. Kyrkorna kunde göra sin
profetiska röst hörd i samhället. Och allt som kunde göras gemensamt
skulle göras gemensamt. Detta var särskilt betydelsefullt när det fanns
olika ståndpunkter i andra etiska frågor, menade Arborelius.185
Inom Svenska kyrkan tog biskoparna Anders Wejryd (f. 1948),
Växjö, sist ärkebiskop, och Hans Stiglund (f. 1955), Luleå, olika initiativ

Stenberg 2005.
N.-A. Andersson 2005.
183
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019.
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I SKR:s arkiv finns inga uppgifter om hur de olika samfunden bedrev
arbetet. Samfundspressen har endast sporadiskt skildrat händelseförloppet
på församlingsnivå och det har inte varit möjligt att på lokal nivå göra några
undersökningar om uppropets genomslag.
185
Katolskt Magasin 2005:4.
181
182

67

till att sprida uppropet och se till så att engagemanget växte.186 SKR:s
presidium fortsatte med sitt påverkansarbete, bland annat genom en
debattartikel i Aftonbladet där de betonade att Påskuppropet
handlade om mer än flyktingpolitiken. Det gällde det svenska
samhällets själ och människors tilltro till rättvisa och medmänsklighet.187 Härnösands stift lämnade förslag på sina hemsidor hur
församlingarna kunde arbeta med uppropet och i Visby ordnades en
stor manifestation för Påskuppropets krav.188 Kyrkans tidning
publicerade tips för hur församlingarna kunde arbeta för att få många
undertecknare.189
Många organisationer anslöt sig till Påskuppropet. Miljöpartiet,
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
delade alla Påskuppropets inriktning. Svenska kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) ansåg det vara fullkomligt självklart att ställa
sig bakom uppropet; fackföreningen hade också många medlemmar
inom Svenska kyrkan. Vidare stod ett sextiotal organisationer bakom
uppropet. Det var bland andra politiska ungdomsförbund, Folkets
Husföreningar, irakiska och iranska flyktingråd, Centrum mot rasism,
Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, Ordfront,
Eritreanska
asylsökandeföreningen,
Antidiskrimineringsbyrån,
Dagen, Kristna studentrörelsen, Broderskapsföreningar, Svenska
kyrkans
fria
synod,
Individuell
Människohjälp
(IM),
Missionsprovinsen i Sverige, Reportrar utan gränser, Förbundet för
Kristen Humanism och Samhällssyn samt samtliga politiska partier i
Ovanåkers kommun.190
Biskop Hans Stiglunds brev till församlingarna och kyrkoherdarna i Luleå
stift 10.3.2005; e-post från Anders Wejryd t Lennart Molin 3.3.2005,
Påskuppropet, SKRA.
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Zettergren et al. 2005.
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KyT 12 2005, Sändaren 2005:8.
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KyT 12 2005.
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Pressmeddelande från Kristdemokraterna 18.3.2005; Brev från
Folkpartiet Liberalerna t SKR 26.4.2005 med politiska förslag till reglering;
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SKR:s kansli sökte inte efter stöd hos de olika organisationerna;
utan dessa anmälde sig spontant; SKR adresserade inte heller politiska
eller religiösa föreningar.191 Judiska centralrådet anslöt sig inte till
uppropet även om rådet delade dess innehåll.192 Det var alltså ett brett
engagemang från olika organisationer, många med anknytning till
Svenska kyrkan, men också från flyktingorganisationer och grupper
som verkade för flyktingar i landet. Det fanns en värdegemenskap i
dessa frågor genom de många olika ideologier som organisationerna
stod för och som samlade dem omkring uppropets krav.
Det var av stor betydelse, menar Gustav Fridolin, att det blev ett
tryck från vad som uppfattades vara etablerade samhällsaktörer. Där
spelade kyrkan en oerhörd roll tillsammans med facken, som anslöt
sig. Regeringen låste sig dock och Morgan Johansson (f. 1970), som var
folkhälsominister, hade enligt Fridolin en stark aversion mot att
kyrkorna engagerade sig.193

Pressmeddelande SKTF 17.3.2005; Lista över organisationer som stöder
uppropet mars 2005; e-post från Lina Måndröm t Lennart Molin 27.3.2005;
Birgitta Gidblom t SKR 24.3.2005; Lena Artman t Lennart Molin 11.4.2005;
Bo Paulsson t Lennart Molin 14.4.2005, Arne Olsson t Lennart Molin
17.4.2005; Eva Elmsäter t Lennart Molin 25.4.2005; Gunnar Greek t Lennart
Molin 26.4.2005; Daniel Grahn t Carl-Johan Friman 10.4.2005; Ovanåkers
kommun till riksdagspartierna 4.4.2005, Påskuppropet, SKRA. SKTF
uppmärksammade i sin årsredovisning att det som första fackförbund
anslutit sig till Påskuppropet, SKTF 2006. Tamas 2009 s. 399. För
Vänsterpartiet var det själva sakfrågan som gjorde att partiet ställde sig
bakom kyrkornas krav då den internationella solidariteten var ett av partiets
fundament; Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
191
Intervju med Lennart Molin, 10.6.2019.
192
Det fanns stark kritik mot framför allt Svenska kyrkan och den Hoppkampanj som den drivit 2004 (en kampanj inom Kyrkornas världsråd för fred
och frihet i Mellanöstern och att Israels ockupation av Palestina skulle hävas).
Se www.menorah-sweden.com, läst 16.11.2019. Intervju med Gustav Fridolin
4.11.2019.
193
Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
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Flera av de politiska partierna inbjöd företrädare för SKR att
möta dem i riksdagen eller på partikanslierna för att presentera
Påskuppropet. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna tog
några sådana initiativ. Kansliet hade dock en del kontakter med
departementet om Påskuppropet och vilka krav som framfördes där.
De partier som särskilt engagerat sig i migrationsfrågorna – Vänstern,
Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – kände
enligt direktorn Lennart Molin väl till folkopinionen och ville inte
släppa frågan; de ville vara trovärdiga i migrationspolitiken.194
KG Hammar hade på egen hand kontakter med statsminister
Göran Persson och med moderaternas flyktingpolitiske talesperson
Per Westerberg (f. 1951), senare riksdagens talman. Han träffade
Persson i samband med att de tillsammans väntade på att de första
kistorna från tsunamins offer skulle anlända till Arlanda 5 januari
2005 och senare på regeringsflygplanet på väg till Johannes Paulus II:s
begravning i Rom den 8 april 2005. Persson menade att det skulle bli
orättvist att bevilja asyl för några.195
Hammar försökte också spela ut Socialdemokraterna och
Moderaterna mot varandra. Till Moderaterna sade han: ”Det här är ett
resultat av sossarnas politik. Ska ni inte låta dem ta nesan [av denna]”.
Till Socialdemokraterna sade Hammar ”Ska ni verkligen ta stöd av
Moderaterna för det här som ändå är en solidaritetsfråga”. KG
Hammar hade även en del kontakter med Jan O. Karlsson (1939–2016)
som tidigare varit migrationsminister; Karlsson stödde Hammar
bakom kulisserna, enligt vad han själv uppfattade.196 Hammar
rapporterade i biskopsmötet om sina kontakter med statsministern
och väckte två aspekter på frågan som det var viktigt att reflektera

Inbjudningar kom från Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänstern. Med Folkpartiet fanns vissa kontakter. Intervju med Lennart Molin,
10.6.2019.
195
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
196
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
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över; dels framtidens dom om de beslut som tas, dels vad som händer
med samhället när en så avvisande attityd är förhärskande.197
Men alla uppskattade inte Påskuppropet. Sverigedemokraterna
menade att det var ett djupt oansvarigt utspel från kyrkorna.198 Inom
kyrkorna förekom också kritik av uppropet, bland annat från
invandrare som själva etablerat sig i Sverige och mot effekten att för
många muslimer skulle få stanna.199 Det kom även protestbrev där till
exempel riskerna med en muslimsk invandring lyftes fram medan
någon annan i tacksamhet återinträdde i Svenska kyrkan.200

Bild 5. Migrationsminister Barbro Holmberg.
Foto: Lars Wigert/Arkiv.
BM protokoll 14–18.3.2005, A1:2, BMA2, SvKAU.
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna 11.3.2005, Påskuppropet,
SKRA.
199
Intervju med Anders Arborelius, 27.5.2019.
200
Brev från Ralf Hallonquist t Barbro Holmberg och SKR, 20.6.2005; brev
från Anita Hedlund, odaterat, Påskuppropet, SKRA.
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Påskuppropet och asylfrågorna fick ökande uppmärksamhet i
Stockholmstidningarna under våren 2005.201 På ledarplats talade
Dagens Nyheter om att asylrätten urholkats och språkbruket
förgrovats. Men kritiken från kyrkorna visade att det fanns ett Sverige
som värnade humanitet och rättssäkerhet, framhöll tidningen. KG
Hammar hade rätt i sin analys om att asylrätten nästan försvunnit.
Dagens Nyheter förespråkade uppehållstillstånd för dem vars ärenden
inte behandlats klart.202 Aftonbladet uppmanade läsarna att skriva på
Påskuppropet.203 Broderskap, de kristna socialdemokraternas tidning,
beklagade att Barbro Holmberg valde konfrontation i stället för
samspel med kyrkorna.204
Moderata ungdomsförbundets ordförande Johan Forsell (f.
1979), senare riksdagsledamot, pläderade i ett inlägg i Svenska
Dagbladet i mars för att Moderaterna skulle ansluta sig till
amnestikravet. Själv skulle han skriva på Påskuppropet.205 Det fanns
således en spricka inom Moderaterna där ungdomsförbundet intog en
mer liberal linje än moderpartiet.
Det var framför allt Miljöpartiet och Vänsterpartiet som
pressade regeringen inför nedläggningen av utlänningsnämnden. De
ville att de nya migrationsdomstolarna skulle få inleda sitt arbete utan
en stor balans av ärenden. Vänsterpartiet önskade en nollställning. I
en intervju i Svenska Dagbladet förnekade dock statsminister Göran
Persson att några överläggningar pågick mellan partierna och

Se till exempel DN 26.3, 5.4, 6.4, 10.4, 11.4, 26.4, 28.4 och 9.5.2004 samt
SvD 21.3.,8.5,.11.5, 17.5 och 20.5.2005.
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DN 12.4.2005.
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Å. Petersen 2005.
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Weiderud 2005. Broderskap innehöll många insändare om att regeringen
skulle ändra sin flyktingpolitik, se Broderskap 2005:14 och 2005:15.
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deklarerade att han var emot en amnesti; det skulle bli en rättsosäker
ordning.206
Reservanterna fick inte heller något gehör när riksdagen
avgjorde de depressiva devitaliserade barnens asylfråga. Kulturchefen
på Svenska Dagbladet Carl Otto Werkelid (f. 1951) senare kulturråd i
London, konstaterade på kultursidorna att onsdagen den 7 april 2005
”var den dag då Sverige visade att något sådant som barmhärtighet
inte ryms i svensk politik”. Han kritiserade Barbro Holmberg för
hennes hårda, grova och spekulativa språk.207 Aftonbladet betecknade
riksdagens beslut att avvisa motionen som ovärdigt.208
Barbro Holmberg hade 1994 startat tidningen Socialpolitik
tillsammans med Maria Wallin (f. 1957). Wallin frågade i en debattartikel i Aftonbladet vad som hänt med Holmberg; solidaritet hade
tidigare varit ett viktigt ord för Holmberg.209 Journalisten Kerstin
Vinterhed (f. 1941) senare präst, menade i en artikel i Dagens Nyheter
att ett positivt gensvar på Påskuppropet skulle ”gå som en stöt genom
den mänskligt och humanitärt svårt sargade Sverige”.210
Lars Linder i Dagens Nyheter presenterade sig som hedning men
skrev att Påskuppropet hade hans respekt och stöd. En god samarit
förbarmar sig över allt verkligt lidande, det var en lärdom redan från
söndagsskolan, menade han.211 Den kristdemokratiske riksdagsledamoten Sven Brus (f. 1941), som var vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, informerade Sven-Bernhard Fast på SKR om hur KD
försökte samordna de partier som sökte en nollställning, ett ord som
var bättre än amnesti, då amnesti kunde leda tanken till att det inte var
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fråga om en individuell prövning.212 Det fanns en stark känsla att
humaniteten behövde återupprättas i samhället.
På ledarplats i Kyrkans Tidning hävdade chefredaktören Dag
Tuvelius (f. 1956) att Påskuppropets viktigaste effekt var den folkliga
opinion det väckte. Det skulle ge politikerna möjlighet att driva en mer
human flyktingpolitik.213 Migrationsministern Barbro Holmberg
menade tvärtom att det var oansvarigt av kyrkan att kräva amnesti.
Det riskerade att undergräva grunden för asylrätten, då denna var
individuell.214
I tidningarna diskuterades således inte om kyrkorna skulle ägna
sig åt politik eller vilka värderingar som kyrkorna hade för sitt
engagemang. De flesta tycks ha menat att det inte fanns någon dold
agenda bakom kyrkornas engagemang. I en Brännpunktsartikel i
Svenska Dagbladet i april 2005 framhöll dock dåvarande folkhälsoministern Morgan Johansson, sedermera justitieminister, att de
religiösa dogmerna var en fara för världen. Samhället skulle grundas
på vetenskap och religionen var en privatsak och var och en fick bli
salig på sin tro. Johansson nämnde bland annat att den Romerskkatolska kyrkan stärkt sin ställning under Johannes Paulus II, som
hade avlidit i början av april. Föreställningar som byggdes på tro, till
exempel om preventivmedel och abort, hörde inte hemma i ett
samhälle som skulle styras utifrån förnuft och vetenskap. Dogmer,
menade Morgan Johansson, var axiom som inte kunde förhandlas.215
Artikeln möttes både av instämmanden och kritik. Biskop
Anders Arborelius pekade på att för den Romersk-katolska kyrkan var
det sunda förnuftet och människans fria vilja centrala. Det var ett
förlegat 1800-talstänkande som fördes fram av Morgan Johansson.
Broderskapsrörelsen blev kränkt över Johanssons uttalanden; det
E-post från Sven Brus t Sven-Bernhard Fast 9.3.2005, Påskuppropet, SKRA.
Tuvelius 2005.
214
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fanns en gräns för vad kristna behövde utstå i det offentliga rummet.
Johansson glömde även partiets egna dogmer, menade professorn i
nationalekonomi Marian Radetzki (f. 1936) medan Jesper Sundewall
(f. 1976), ekonomiforskare i Zambia, delade Johanssons syn på trossamfunden och hävdade att kyrkorna i landet jagade hiv-sjuka.216
Johanssons beteckning av dogmer som axiom är problematisk.
Han tycks använda ordet axiom i betydelsen att de är uppenbart sanna
och därför inte kan förhandlas, inte en modernare betydelse att axiom
är satser som man gemensamt kommit överens om att använda som
grund. I det senare fallet vore de ju förhandlingsbara. Men förståelsen
av dogmer inom den kristna kyrkan är inte statisk; det har skett och
sker en utveckling och tolkning och omtolkning av tidigare
ställningstaganden. Johansson påstående visar på okunskap om de
kristna kyrkorna och deras trosföreställningar.
Även om Morgan Johanssons artikel främst var riktad mot den
Romersk-katolska kyrkan under Johannes Paulus II och dennes
pontifikat blev den också ett inlägg rörande kyrkornas anspråk att
företräda humanitet och rättvisa i flyktingfrågorna. Kyrkorna skulle
hålla sig till den privata sfären. Genom sitt inlägg undergrävde
Johansson bilden av kyrkorna som genuint engagerade och
framställde en bild att kyrkorna i stort, liksom andra religiösa
organisationer, bara var ute efter eget inflytande.
Jag har svårt att se att Morgan Johanssons artikel inte skulle
vara förankrad inom det socialdemokratiska partiet före dess
publicering. Den skulle därmed vara en subtil del av partiets arbete
mot att kyrkornas engagemang i flyktingfrågorna skulle tillmätas
betydelse. Johansson har även trätt fram i offentligheten som
företrädare för Förbundet Humanisterna, som driver sekulära idéer.
De försanthållanden som finns i förbundets grund, till exempel om
människans värde, liknar de olika kyrkornas dogmer då de varken kan
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bevisas eller motbevisas. Den tydliga parallellen mellan de olika
livsåskådningarnas grundläggande och icke bevisbara trossatser tycks
ha undgått Johansson.
Under våren 2005 höll Socialdemokraterna och Miljöpartiet tre
interna seminarier i olika sakfrågor. Seminariet om utrikespolitiken
leddes av tidigare partisekreteraren Lars Stjernkvist (S; f. 1958) och
partisekreteraren Håkan Wåhlstedt (MP; f. 1963). Gustav Fridolin, då
riksdagsledamot, senare språkrör för Miljöpartiet, talade om
invandringspolitiken och pekade på det stora antalet gömda. Han
hävdade att gruppen inte fått någon rättssäker prövning. Miljöpartiet
hade förhoppningar om en dialog med Socialdemokraterna för att inte
behöva samverka med Folkpartiet om invandringspolitiken, sade
Fridolin. Hans uttalande kan inte ses som annat än ett direkt hot.
Förhoppningar om att en ny instansordning skulle medföra ordning i
asylmottagandet var höga från båda partierna. Minnesanteckningarna
visar dock att det rådde stor misstro mellan de båda partiernas
representanter i utrikespolitiska frågorna. Tonläget var högt och
delvis respektlöst.217 Seminariet, som ägde rum i april, hölls således
medan partierna var på kollisionskurs med varandra i asylfrågorna i
offentligheten och i riksdagen. Det överbryggade inte motsättningarna
mellan dem.

Flyktingamnesti 2005
Det var inte bara kyrkorna som var engagerade. Flyktingamnesti 2005
var en folklig kampanj med liknande krav. När nu Utlänningsnämnden
skulle läggas ner borde de som prövats och fått avslag få en möjlighet
till, då det hade funnits stora brister i behandlingen av deras
asylärenden. De borde få uppehållstillstånd generellt och inte behöva
Miljöpartiets partistyrelses protokoll § 11 c, bilaga Rapport från
seminarium utrikespolitik 22–23.4.2005, A2:21, MPA, RA.
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genomgå en individuell prövning, hävdade kampanjen. Bakom
Flyktingamnesti
2005
stod
ett
70-tal
olika
grupper:
sjukvårdspersonal, ungdomsarbetare, religiösa församlingar,
ungdomsförbund, politiska organisationer, invandrarföreningar och
enskilda. Det fanns lokalavdelningar runt om i landet.218
Vid två tillfällen ordnades omfattande demonstrationer,
nämligen den 7 maj och den 10 september 2005 inför riksdagens
behandling av ny asyllagstiftning och handläggningsordning. I
Göteborg talade biskop Carl-Axel Aurelius (f. 1948) på
demonstrationen den 7 maj om en nödvändig empati, förmågan att
leva sig in i andra människors situation.219 I Stockholm talade
Moderata Ungdomsförbundets ordförande Johan Forsell och
uppmanade partiet att ”bryta järnaxeln med socialdemokraterna”.220
Inom kampanjen Flyktingamnesti 2005 producerade nätverket
Ingen människa är Illegal en skiva, För dom vi skickar tillbaks, med
bland andra artisterna Timbuktu, Mikael Wiehe och Laleh.221
Ungdomar engagerade inom Flyktingamnesti 2005 deltog i
Almedalsveckan 2005 och inriktade sig i sina argumenterande samtal
på politiker, främst socialdemokrater. Därmed skapade de en bild av
att flyktingfrågan inte skulle dö ut av sig själv.222

www.sv.wikipedia.org/wiki/Flyktingamnesti_2005, läst 19.9.2019
SvD 8.5.2005.
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Bild 6. Flyktingamnesti 2005 ordnade stora demonstrationer.
Foto: Offensiv.
Demonstrationerna i september samlade cirka 20 000 deltagare. Flera
av partiledarna talade i Stockholm: Lars Ohly (V; f. 1957), Maria
Wetterstrand (MP; f. 1973) och Göran Hägglund (KD; f. 1959) medan
KG Hammar talade i Uppsala.223 Lars Ohly menade att asylfrågan borde
stå över partipolitiken. ”Vi känner ilska och skam över regeringens
inställning” sade Ohly.224 I anslutning till septemberdemonstrationen
föreslog Dagens Nyheter på ledarplats att riksdagsledamöterna skulle
rösta efter eget samvete och inte styras av sitt parti.225

DN 09.10.2005.
SvD 11.9.2005.
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Flyktingamnesti 2005 ordnade alltså ett stort antal
demonstrationer på olika platser. Det gav engagerade medlemmar i
kyrkor och partier liksom allmänheten möjlighet att i
demonstrationens form visa sin solidaritet. Politiker och
kyrkoföreträdare drev samma linje på demonstrationerna och
underströk därmed de krav om en amnesti som lyfts fram inom
Påskuppropet.

Namnlistor överlämnas
Den 16 maj 2005 överlämnades Påskuppropet till Barbro Holmberg.
Uppropet hade då 157 000 underskrifter och överlämnades av biskop
Anders Arborelius, då ordförande för Sveriges Kristna Råd
tillsammans med de övriga i presidiet samt Amani Aldebe från
Sveriges Muslimska Råd.226 Möten hölls på Mynttorget med tal av bland
andra KG Hammar och Gustav Fridolin.227
Till dem som överlämnade uppropet uttryckte Barbro Holmberg
sin uppskattning över det stora stöd som namninsamlingen visade för
regeringens asylpolitik. Att namninsamlingen, som riktade stark kritik
mot regeringens politik och krävde amnesti för flyktingar, vilket
regeringen motsatte sig, kunde uppfattas som ett stöd för regeringens
politik var en tanke som inte hade föresvävat någon av dem som
överlämnade uppropet. Den enda punkt där uppropet bejakade
regeringens politik var övergången till ett domstolsförfarande i asylprocessen. Övriga punkter var starkt kritiska och riktade krav mot
regeringen på förändringar. Holmberg betonade att amnesti var
SvD 17.5.2005. Någon analys av från vilka samfund eller moskéer
underskrifterna kom har inte gjorts. Intervju med Sven-Bernhard Fast,
28.3.2019. Vid överlämnandet deltog även biskoparna Jonas Jonson,
Christina Odenberg och Martin Lind, BM protokoll § 41, 17.5.2005, A1:2,
BMA2, SvKAU.
227
Miljöpartiets riksdagsgrupps protokoll 17.5.2005, bilaga, A4:22, MPA, RA.
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orättvist och att det endast kunde bli fråga om individuell prövning.
Detta innebar att uppropets krav på amnesti inte skulle tillgodoses.228
Holmbergs agerande gav intrycket att regeringen och Påskuppropet hade en samsyn, vilket inte alls var fallet. Sven-Bernhard
Fast menar att Barbro Holmberg i så fall var den enda i rummet som
trodde att det var så. Hon framställde sig som bundsförvant till
solidariteten, men var det inte.229

Bild 7. Ärkebiskop KG Hammar håller tal på Mynttorget 16 maj
2005 vid överlämnandet av Påskuppropet. Foto: Sveriges Kristna Råd.
I en debattartikel några dagar senare kritiserade Jenny Ashenbrenner
(f. 1973), kulturjournalist på Svenska Dagbladet, Holmberg för att göra

Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019; SvD 17.5.2005. KG Hammar
uppger att han ångrar att han tappade målföret när Holmberg politiskt
skickligt i stället för att argumentera mot uppropet framförde tack för
engagemanget. Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
229
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svart till vitt när hon tolkade kritiken som ett stöd.230 Kulturchefen Carl
Otto Werkelid återkom med konstaterandet att Holmberg försökte
”med något av den rigida politikerns hela tvångsföreställning, vrida
loss engagemanget från där det sitter, nämligen vid människornas
hjärtan”. Men 157 000 människor skriver inte på upprop för att stödja
vad en regering planerar att göra, fortsatte Werkelid.231
Överlämnandet av namnunderskrifterna blev en manifestation
av ett stort folkligt engagemang där var och en hade undertecknat
listorna personligen. Det blev däremot ett misslyckande i den
meningen att det inte blev något samtal om de frågor som uppropet
förde fram, eftersom statsrådet valde att uppfatta insamlingen som ett
stöd för regeringspolitiken. Det kan ses som ett skickligt politiskt drag
men samtidigt bekräfta den bild av Holmberg som hon tidigare
kritiserats för, nämligen att hon devalverade ordens innehåll och
valörer. Orden saknade annat innehåll än det hon valde att ge dem i
ögonblicket, nästan som i Orwells roman 1984, där krig var fred och
frihet var slaveri.232
I riksdagsdebatten i september samma år svarade Holmberg på
frågan hur uppropet kunde vara ett stöd för regeringens politik. Hon
menade att regeringen arbetade med tre av de krav som fördes fram
men avvisade amnesti. Därför var det fråga om ett stöd för regeringspolitiken.233 Uppropets två huvudkrav – om amnesti och ett återupprättande av asylrätten – bortsåg hon således från.
I en debattartikel i Dagens Nyheter sommaren 2005 hävdade
den avgående SSU-ordföranden juristen Ardalan Shekarabi (f. 1978),
senare statsråd, att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna
borde rösta för humanism, solidaritet och flyktingamnesti. Det nya
systemet skulle då kunna fungera om stora mängder av oavgjorda
Aschenbrenner 2005.
Werkelid 2005a.
232
Orwell 1984.
233
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ärenden på så sätt var avklarade. Han riktade sig till Barbro Holmberg
och önskade att hon skulle ändra ståndpunkt.234 Shekarabi gick således
emot regeringen Perssons ställningstagande i amnestifrågan.
Shekarabi hade personliga erfarenheter av att leva som gömd i Sverige
innan familjen fick uppehållstillstånd 1991 av humanitära skäl.
Ordförandena
i
Moderaternas
och
Socialdemokraternas
ungdomsförbund
opponerade
således
mot
partiernas
ställningstaganden i asylfrågan.
Svenska kyrkan hade under våren 2005 anställt en samordnare
för flyktingfrågor och hade därmed följt de krav som fanns från
medarbetare i stift och församlingar; det gick helt enkelt inte att
fullständigt överlämna flyktingfrågorna till SKR och stå utan egen
kompetens på nationell nivå. Redan i maj 2005 kunde flyktingsamordnaren inbjuda stiftens ansvariga till en samtalsdag med
migrationsministern. Samtalen syftade till att minska konfliktytan och
att gemensamt finna möjliga vinster med en amnesti.235
Frågor om så kallad amnesti för asylsökande var aktuella inte
bara i Sverige utan även i Spanien. Dagens Nyheter rapporterade under
våren 2005 om hur Spanien erbjudit illegala invandrare som arbetade
möjlighet till uppehållstillstånd. Sammanlagt 700 000 personer
ansökte om denna möjlighet, vilket gagnade det befolkningsmässigt
stagnerande Spaniens ekonomi och förändrade liv i laglöshet till
välkommen arbetskraft.236 På ledarplats uppmanade Dagens Nyheter
Sverige att göra som Spanien, det vill säga ge amnesti.237
SKR hade inte lierat sig med något politiskt parti men flera
partier hade stött Påskuppropet. Även i fortsättningen förhöll sig SKR
oberoende till de politiska partierna. SKR deltog inte i den politiska
Shekarabi 2005.
BM protokoll § 52 17.5.2005; bilaga Inbjudan till möte med Barbro
Holmberg, A1:2, BMA2, SvKAU.
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utformningen av uppropets krav. Partierna hade inte heller direkta
kontakter med SKR och det förekom inte någon gemensam planering
av hur uppropets krav skulle materialiseras i lagstiftning.238 Kyrkoledarna inom SKR samlades till kyrkoledardagar i oktober 2005 med
temat ”Främlingen ibland oss”. SKR använde alltså diskussionen
omkring asylfrågorna till fördjupning både på det personliga planet
men också mellan samfunden.239
De som verkade för Påskuppropet och talade för en ändring av
flyktingpolitiken fick motta allvarliga hot till sina liv. Det gällde bland
andra Gustav Fridolin och Ulla Hoffman, dock inte KG Hammar.240
Flyktingfrågan var mycket infekterad och starka krafter motsatte sig
den förändring som uppropet pläderade för.
Inom SKR var förhoppningen att Påskuppropets krav skulle tas
om hand inom politiken och leda till förändringar. SKR hade inte
lanserat några exakta politiska förslag hur dess krav på en human
flyktingpolitik och amnesti skulle tillgodoses. Det var en fråga för de
politiska partierna att lägga fram förslag och för riksdagen att besluta
om eventuell ny lagstiftning. I följande kapitel kommer jag att
beskriva hur de politiska partierna tog över frågan och omvandlade
kraven från Påskuppropet till riksdagsmotioner med politiska förslag
om lagstiftning och hur frågan utvecklades till en kris mellan Socialdemokraterna och dess stödpartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Kapitlet avslutas med de riksdagsbeslut som till viss del tillgodosåg
Påskuppropets krav.

Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
Kyrkoledardagar 2005, inbjudan, BM protokoll § 75 26–30.9.2005, A1:2,
BMA2, SvKAU.
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Partierna tar över

I riksdagen
Inför riksdagsvalet 2006 etablerade de fyra borgerliga partierna
samarbete för att tillsammans kunna ta över regeringsmakten från
Socialdemokraterna.241 Olika arbetsgrupper utformade program för de
skilda politikområdena. I en debattartikel 2005 presenterade de fyra
partiledarna ett program för integration.242
De var dock djupt oense om hur den aktuella
flyktingsituationen skulle behandlas. Bara några dagar efter den
gemensamma debattartikeln motionerade nämligen Folkpartiet,
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i
riksdagen om en amnesti, en nollställning. Amnestin skulle gälla dem
som sökt asyl senast ett år före den nya instans- och processordningen
skulle börja gälla. De asylsökande skulle ha vistats i Sverige utan
uppehållstillstånd en månad innan nyordningen och skulle ansöka om
uppehållstillstånd senast dagen innan nyordningen trädde i kraft. De
kunde då beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. För familjer
med barn med uppgivenhetssyndrom skulle inte tidsgränserna gälla.
En individuell prövning skulle ske.243 De hade även förts samtal med

DN 31.8.2004.
Reinfeldt et al. 2005.
243
Riksdagsmotion 2004/05:Sf32; motionen är daterad 14.6.2005. SvD
18.5.2005; Pressmeddelande från Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet 17.5.2005, Påskuppropet, SKRA.
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Moderaterna med förhoppningen partiet under Fredriks Reinfeldts
ledning skull ansluta sig till motionen men så blev inte fallet; då hade
det funnits en riksdagsmajoritet bakom motionen.244
Motionen låg i linje med Påskuppropets krav och den tog upp
den folkliga opinion som manifesterades i uppropet. Kyrkorna hade
inte kommit med några förslag till bestämmelser hur deras krav på
amnesti skulle tillgodoses. Detta gjordes nu i utformningen av
fempartimotionen. Kyrkornas etiska krav om en humanitär
flyktingpolitik och att barnperspektivet skulle ha företräde
utformades till ett lagförslag: de som kommit före ett visst datum, med
vissa inskränkningar, skulle få stanna. Det var i princip inte av annan
karaktär än de beslut som tidigare fattats om att barnfamiljer skulle få
stanna under vissa villkor. Partierna hade inte haft några särskilda
kontakter med SKR om motionen. PÅ SKR:s kansli visste dock de
ansvariga att något var på gång men det fanns ingen kännedom om
motionens konkreta innehåll.245
Partierna hade samordnat presentationen av sin motion till
dagen efter att Påskuppropet hade överlämnats till ministern. Det var
iscensatt så för att få bästa möjliga uppmärksamhet och tryck mot
regeringen.246 På det sättet framstod de fem partierna som ansvarstagande med en humanitär syn på de asylsökande och som partier som
svarade mot de önskemål som undertecknarna av uppropet förde
fram. I riksdagen behandlades fempartimotionen i Socialförsäkringsutskottet. Inför behandlingen av motionen i utskottet skrev SKR:s
presidium till utskottet och framhöll att en amnesti, i enlighet med det
som framförts i fempartimotionen, var viktig både ur ett humant

Motionen hade föregåtts av långa förhandlingar mellan partierna för att nå
enighet om motionens innehåll, Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
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perspektiv och från människorätten.247 Utskottet avvisade
motionärernas krav. En nollställning skulle inte förenkla arbetet och
inte heller påverka ärendebalanserna. Den skulle också frångå
principen om individuell prövning, ansåg majoriteten. De fem
motionerande partierna avgav reservationer till förmån för sin
motion.248
Regeringens stödpartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet
fortsatte således sitt stöd för de intentioner som fanns i Påskuppropet
och ställde sig inte bakom den politik som Socialdemokraterna och
Moderaterna förde. I den politiska överenskommelse Miljöpartiet och
Vänsterpartiet träffat med Socialdemokraterna – 121-punktsprogrammet – ingick inte flyktingpolitiken varför de kunde agera
apposition. Inför valet 2006 uttalade Miljöpartiets språkrör Maria
Wetterstrand i juni 2005 att partiet inte kunde ha regeringssamarbete
med Socialdemokraterna om inte dessa ändrade sig i flyktingfrågan –
detta var partiets första vallöfte. 249 Hon satte därmed press på
Socialdemokraterna.

Debatt om asylfrågan
Inför riksdagens debatt den 14 september 2005 rörande förslag om
den nya instansordningen agerade presidiet i Sveriges Kristna Råd på
tre sätt. SKR:s presidium publicerade en debattartikel i Dagens
Nyheter där de bemötte de argument som framförts mot en amnesti,
nämligen att en sådan vore orättvis och att asyl byggde på individuella
bedömningar. I artikeln framhölls att många politiska beslut kunde
upplevas som orättvisa, till exempel skatter på olika sidor om ett

Brev t Socialförsäkringsutskottet från SKR:s presidium inför behandlingen
av fempartimotionen av Sven Brus m.fl., odaterat 2005, Påskuppropet, SKRA.
248
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU 17.
249
Miljöpartiets partistyrelses protokoll § 3 16-17.6.2005, A2:20, MPA, RA.
247

86

datum. Människor hade inte fått sina skäl individuellt prövade och
kyrkoledarna menade att en förordning om vistelsetid som skäl för
humanitära skäl var relativt enkel att administrera.250 Presidiet skrev
även till samtliga riksdagsledamöter för att påminna om den starka
opinion som fanns, även om det inte fanns förhoppningar om att
riksdagen skulle bifalla motionens förslag.251 SKR uppmanade även till
förbön för flyktingar den 11 september 2005, söndagen innan frågan
skulle behandlas i riksdagen.252
Vid riksdagens öppnande den 13 september hade statsminister
Göran Persson ännu inte fått stöd för sin budget från Miljöpartiet, som
utnyttjade sin vågmästarroll i riksdagen för att fortsatt driva asylfrågorna. Persson kunde inte tala i folkmajoritetens namn,
konstaterade DN:s chef för politikredaktionen Henrik Brors, (f.
1949).253

Bild 8. F. riksdagsledamoten Ulla Hoffman. Foto: Cathrine Sandqvist.
Zettergen et al. 2005.
KyT 36 2005; Brev från SKR till riksdagens ledamöter augusti 2005,
Påskuppropet, SKRA.
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Förbön för flyktingar 11.9.2005, Påskuppropet, SKRA. Bönen byggde på en
bön för flyktingar ur Oremus, Svensk katolsk bönbok.
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I riksdagsdebatten den 14 september 2005 om den nya instansordningen tog flera ledamöter upp Påskuppropet och den folkliga
opinion som där fördes fram. Ulla Hoffman hänvisade till det stora
engagemanget som låg bakom Påskuppropet och den folkliga
fortsättning detta fick i Flyktingamnesti 2005. Det fanns en tro att
politiken var ”en väg att förändra Sverige till ett land där internationell
solidaritet råder och rättssäkerhet för dem som söker en fristad här”,
sade Hoffman.254
Gustav Fridolin refererade till det brev som kommit från
Sveriges Kristna Råd: de som röstade nej till motionen borde
åtminstone presentera en annan lösning som garanterade att den som
sökt asyl skulle få en rättssäker prövning. Det var ett skri från
kyrkorna, men det fanns även de inom den socialdemokratiska
rörelsen som protesterade, liksom inom facken. Det var dags att lyssna
till alla dessa, menade Fridolin. Miljöpartiet hade försökt nå en politisk
överenskommelse med Socialdemokraterna men inte lyckats. Även
Miljöpartiet menade att en sådan skulle bygga på individuell prövning.
Partiet var berett att göra stora politiska eftergifter för att få igenom
sina krav om att de allra flesta av de gömda och familjerna skulle få
stanna, framhöll Gustav Fridolin.255
I utskottet hade socialdemokrater och moderater förenats i att
avvisa motionen. Tomas Högström (M; f. 1954) menade att det endast
var ett litet antal av samfundens medlemmar som hade skrivit på
uppropet. Många samfundsmedlemmar var emot och hade inte undertecknat uppropet. Själv var han medlem i Svenska kyrkan och många
kyrkomedlemmar delade inte uppropets förslag.256

Riksdagens protokoll 2005/06:3, 14.9.2005. Beslutet handlade främst om
antagande av den nya instans- och processordningen men dominerades av
frågan om barnfamiljer och gömdas situation.
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Bild 9. Riksdagsledamoten Gustav Fridolin.
Foto: Miljöpartiet de gröna.
Birgitta Ohlsson (FP; f. 1975), också medlem i Svenska kyrkan, var
stolt över sin kyrka. Som troende hade hon många gånger undrat var
den kristna vreden fanns. Och var fanns de ungmoderater och SSU:are
nu som tillsammans med henne för några år sedan demonstrerat för
en human flyktingpolitik, frågade Ohlsson. Vart hade deras idealism
tagit vägen?257
Även Kalle Larsson (V) nämnde kyrkornas agerande. Det låg inte
på dem att formulera politiken. Det hade partierna gjort i fempartimotionen och någon kritik hade inte kommit från kyrkornas sida för
dess innehåll. Kyrkornas roll låg på ett annat plan, nämligen att driva
på för en idé som man trodde på.258
Vid debatten framhöll socialdemokraten Göte Wahlström (f.
1951) att ett beslut om amnesti skulle innebära att beslut som tidigare
257
258
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hade fattats skulle vara felaktiga. Även ministern Barbro Holmberg
menade att motionen avsåg en allmän amnesti. Han framhöll vidare
att motionen avsåg kollektiva beslut, vilket motionärerna kraftfullt
avvisade.259 Moderaten Göran Lindblad (f. 1950) menade sig inte
kunna sova gott om han följde partilinjen; han skulle rösta mot sitt
parti och med reservanterna. Varje gång han haft anledning att se på
ett specifikt fall fanns det konstigheter som tydde på att prövningen
inte var individuell och rättssäker. Moderaten Ulf Sjösten (f. 1954)
instämde i Lindblads yttrande och följde inte heller han partilinjen.260
Riksdagen avslog motionen. Det var uppenbart att de politiska
låsningarna var starka och att det inte fanns någon vilja från
Socialdemokraterna och Moderaterna att, som man gjort tidigare, fatta
beslut som skulle lösa en del av den problematik som Påskuppropet
och de fem motionerande partierna lyfte fram. De många enskilda fall
som lyftes fram i den långa debatten med mer än nittio anföranden,
vilka handlande om att prövningen inte var individuell, rättssäker
eller human, vände inte någon opinion. De som hade motionerat hade
sin bakgrund i olika ideologier, allt från vänstern till liberalism och
kristdemokrati. Detta var dock en fråga där ideologierna förenades om
humanism, mänskliga rättigheter och värdighet i bemötandet av
asylsökande.

Budgetförhandling förändrade
Nederlaget för fempartimotionen betydde dock inte att Vänsterpartiet
och Miljöpartiet gav upp sitt arbete med att förverkliga de krav som
259
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Riksdagens protokoll 2005/06:3, 14.9.2005.
Riksdagens protokoll 2005/06:3, 14.9.2005.
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fördes fram inom Påskuppropet och den egna flyktingpolitiken. I en
broschyr, Gränser. Som om det fanns några, presenterade Miljöpartiet
sin asylpolitik och hänvisade till Påskuppropet och det folkliga stödet
för en förändrad och human flyktingpolitik. Partiet ville ha en bortre
gräns så att den som fått vänta länge automatiskt skulle få stanna i
Sverige.261
Inför höstriksdagen förhandlade Socialdemokraterna med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet om budgeten för 2006. Partierna hade
en överenskommelse om budgetstöd, även om varken Vänsterpartiet
eller Miljöpartiet ingick i regeringen. Förhandlingarna gick trögt, inte
minst för att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog upp frågan om
amnesti också i dessa förhandlingar. De hade redan försökt i vårändringsbudgeten, men hade då fått ge upp sina krav. Nu framförde de
att de inom budgetöverenskommelsen också krävde en flyktingamnesti.262
Från finansminister Pär Nuders (f. 1963) sida var utgångspunkten att amnestifrågan inte skulle diskuteras i förhandlingarna.263
Kalle Larsson (V) framhöll att partiet inte var berett att släppa
frågan.264 Det tycktes som att amnestifrågan höll på att stjälpa
budgetsamarbetet mellan partierna och frågan fördes till partiledarnivå. Miljöpartiet var inte berett att skriva under på en budget som
saknade en uppgörelse i flyktingfrågan.265 Socialdemokraterna hade
tvingats till reträtt och i budgeten fått anslå medel till att gömda
Miljöpartiets arbetsutskotts protokoll § 6 7.9.2005, bilaga Gränser. Som om
det fanns några, A3:20, MPA, RA.
262
DN 29.8.2005, 30.8.2005. I beredningen i Vänsterpartiets partistyrelse av
krav inför höstbudgeten 2005 hänvisade Kalle Larsson i amnestifrågan till
debattartiklar i DN av presidiet i SKR och av Ardalan Shekarabi se Zettergen
et al. 2005 och Shekarabi 2005, Protokoll Vänsterpartiets partistyrelse § 2
8.8.2005, A2:52, VPA, ARAB.
263
Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
264
DN 31.8.2005.
265
SvD 5.9.2005, 12.9.2005, DN 10.9.2005, 11.9.2005, 13.9.2005.
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flyktingbarn skulle få gå i skolan. Men det räckte inte för att få
Miljöpartiets stöd.266
Svenska Dagbladet publicerade i september 2005 en brett
anlagd artikel om en familj som levt gömd under tre år, men som fått
nytt hopp, om nu en överenskommelse kunde träffas.267 Den borgerliga
alliansen mellan Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Folkpartiet hade bildats 2004 med sikte på att bilda regering efter
valen 2006.268 Riksdagsledamoten Mauricio Rojas (FP; f. 1950) satte
press på Moderaterna i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där
hävdade han att Moderaterna måste tänka om när det gällde
flyktingamnestin om de trodde på den borgerliga alliansen.269 Ett
folkligt stöd för en amnesti, Flyktingamnesti 2005, gavs samtidigt i
stora demonstrationer bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö
och ytterligare ca tjugofem platser.270
Miljöpartiet höll in i det längsta fast vid sin vägran att stödja
budgeten. Miljöpartiets språkrör hade egentligen en kompromissvilligare linje, men denna hade inte godkänts av riksdagsgruppen.
Vänsterpartiet hade intagit en mer kompromissvillig hållning men
budgeten var villkorad av att även Miljöpartiet gav sitt stöd.271 Även
om partiet fick släppa kravet på en allmän amnesti kom
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till sist överens
om att Migrationsverket skulle göra en förnyad prövning av de barn
och barnfamiljer som funnits länge i Sverige med beaktande av deras
Brors 2005b.
SvD 13.9.2005.
268
I valmanifestet inför 2006 års riksdagsval berördes endast invandringen
när det gällde integration, ur arbetskraftssynpunkt och om utanförskapet
med en miljon som stod utanför arbetsmarknaden, men ingenting togs upp
om principerna för mottagande av asylsökande, Allians 2006.
269
Rojas 2005.
270
SvD 11.9.2005. E-post från Misha Jaksic t Lennart Molin 3.3.2005 om
stormöte i Göteborg i mars 2005, Påskuppropet, SKRA.
271
Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
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sociala situation och av deras anknytning till det svenska samhället.
De löstes genom att Göran Persson, natten före budgetpropositionen
skulle läggas fram, gick med på att dessa grupper skulle få en ny
prövning. Det var tydligt att det var Persson själv som beslutade i
flyktingfrågorna. Syftet var att de flesta skulle få stanna. Därmed var
stödet för budgeten säkrat. För Miljöpartiet var uttalandet om att de
flesta barnfamiljerna skulle få stanna avgörande.272
I den interna överenskommelse som fanns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nämndes dock inte målet att
de flesta skulle få stanna. Inom Miljöpartiet reserverade sig tre
ledamöter mot överenskommelsen. EU-parlamentarikern Carl
Schlyter (f. 1968) menade att löftet om att de flesta familjer med barn
skulle få stanna innebar att dessa skulle leva i osäkerhet fram till april
2006. Att regeringen skulle kunna garantera den politiska
överenskommelsen genom styrning av Migrationsverket var omöjligt,
då det skulle innebära ministerstyre. Schlyter menade att partiet
skulle låtit flyktingfrågan bli en valfråga.273
Vänsterpartiets partistyrelse var oenig i sitt stöd för
överenskommelsen och en minoritet menade att partiet, som hävdat
att flyktingamnestin var central i budgetförhandlingarna, inte lyckats.
Resultatet var för dåligt i förhållande till målet med en full amnesti.274
I en sammanfattning av förhandlingarna till partistyrelsen karaktäriDN 15.9.2005, 16.9.2005, 20.9.2005. SvD 20.9.2005. Intervju med Gustav
Fridolin 4.11.2019. Miljöpartiet förberedde sig för att samarbetet med
regeringen skulle haverera genom att de tjänsteman partiet hade i
regeringskansliet lämnade sina rum med säkerhetskopior av sina dokument.
De skulle inte få återgå i arbete förrän den politiska ledningen gett klartecken.
273
Miljöpartiets partistyrelse § 2, 20.9.2005, A2:21, MPA, RA. Även
ledamöterna Karin Jansson och Malin Björns reserverade sig, Björns med
särskild hänvisning till att formuleringarna om flyktingöverenskommelsen
var oklara.
274
Protokoll Vänsterpartiets partistyrelse § 2 12.9.2005 kl. 21.00 med bilaga
Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, A2:52, VPA, ARAB.
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serades Socialdemokraternas ställningstagande till en amnesti som en
vägran.275 Kyrkans Tidning framhöll att de gömda barnen genom den
förnyade prövningen blev vinnare.276
Från vänsterhåll uppfattades Socialdemokraternas motstånd
mot att förändra flyktingpolitiken i enlighet med de krav som fanns
om humanitet och rättssäkerhet, som ett försök att ta tillbaka väljare
som tenderade att rösta på Sverigedemokraterna. Moderaterna, som
intog samma hållning i sakfrågan, hade dock ledamöter som önskade
att partiet skulle föra en annan linje såsom Fredrik Reinfeldt (f. 1965)
senare statsminister och Per Bill (f. 1958).277
Vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 1 oktober 2005
utspann sig en häftig diskussion om flyktingpolitiken mellan
folkhälsominister Morgan Johansson och ärkebiskop KG Hammar.
Hammar menade att regeringen bara hade låtsats att asylsökande fick
en individuell prövning och Johansson ansåg att antalet
undertecknare av Påskuppropet var lågt. Han angrep uppropet men
välkomnade alla åsikter, bara de inte byggde på Bibeln eller
Koranen.278 Morgan Johansson fortsatte således att försvara den
socialdemokratiska politiken även sedan överenskommelsen hade
träffats med regeringens stödpartier. Han vidhöll också sitt
ifrågasättande av religiösa skrifter som grund för etiska
ställningstaganden. Johansson tycks inte ha tagit intryck av
diskussionen om den religionsfobi han gett uttryck för tidigare eller
Protokoll Vänsterpartiets partistyrelse § 7 23.9.2005 med bilaga Ökad
sysselsättning och ökad välfärd, A2:52, VPA, ARAB.
276
KyT 38 2005.
277
Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
278
KyT 40 2005. Det var för SKR centralt att anslutningen till uppropet skulle
ske genom personlig underskrift, enligt Sven-Bernhard Fast medan Lennart
Molin hävdar att detta berodde på att SKR inte kunde ordna en
namninsamling via sin hemsida, då de tekniska förutsättningarna saknades.
Intervju med Sven-Bernhard Fast, 28.3.2019, intervju med Lennart Molin,
10.6.2019.
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att en politisk överenskommelse faktiskt redan hade träffats som
delvis tillgodosåg Påskuppropets krav.
Genomförandet
löstes
genom
en
motion
från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Motionen
presenterade ett lagförslag i enlighet med vad partierna hade kommit
överens om i budgetuppgörelsen. Lagen skulle träda i kraft den 7
november samma år.279 I samband med behandlingen av
flyktingfrågorna väckte flera partier ytterligare motioner. Miljöpartiet,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet höll fast vid att
en nollställning behövdes utöver vad som hade presenterats i
budgetöverenskommelsen, medan Folkpartiet kom med egna förslag
om icke-generella åtgärder.280 Det fanns alltså hos flera partier en
fortsatt vilja att verka för en generell amnesti, även om Vänstern och
Miljöpartiet inte hade lyckats i budgetförhandlingarna.
Miljöpartiet tog åt sig äran av att ha förhandlat fram de nya
reglerna. I broschyren Gröna framgångar sedan valet 2002 framhöll
partiet att det uttryckliga syftet var att de flesta barnfamiljer skulle få
stanna i Sverige. Det var tack vare Miljöpartiet som möjligheten till ny
prövning kom på plats.281
I Dagens Nyheter menade Henrik Brors att beslutet var så nära
en allmän amnesti man kunde komma. Tillfälliga handläggare skulle
avgöra tiotusentals ärenden på kort tid och egentligen var det bara
Riksdagsmotion 2005/06:Sf431 av Lars Jakobsson (S). Protokoll
Vänsterpartiets verkställande utskott § 3d, 28.10.2005, A3:58, VPA, ARAB.
280
Riksdagsmotionerna 2005/06:Sf 293 av Gustav Fridolin och Åsa Domeij
(MP), Sf 311 av Lars Ohly (V) m.fl., Sf403 av Birgitta Carlsson m.fl. (C), SF 373
av Sven Brus m.fl. (Kd). Folkpartiet framförde egna förslag, särskilt om
barnen, SF 364 av Lars Leijonborg m.fl., Socialförsäkringsutskottets
betänkande 2005/06 SfU:5.
281
Miljöpartiets arbetsutskotts protokoll § 3, 12.10.2005, bilaga Gröna
framgångar, A3:21, MPA, RA. I sitt valmanifest inför riksdagsvalet 2006 tog
partiet upp kraven på en humanare flyktingpolitik, Miljöpartiets
partistyrelses protokoll § 4 26–27.1.2006, bilaga valmanifest Ett grönare
Sverige! A2:22, MPA, RA.
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brottslingar eller de som inte formellt uppfyllde kraven i angivna
tidsgränser som inte skulle få stanna.282 Kyrkans tidning framhöll att en
riktig amnesti hade varit bättre.283 Flyktingamnesti 2005 såg besluten
som en stor framgång även om det var långt från den generella
amnesti som var dess främsta krav.284
I en nyhetsartikel rubricerade Svenska Dagbladet resultatet som
tandlöst. Det fanns inga garantier för att de gömda flyktingarna skulle
få stanna, och dessa uttalade stor oro för situationen.285 Före
ikraftträdandet av de nya reglerna i november 2005 avvaktade en del
polismyndigheter det nya regelverket och slutade leta efter gömda,
som ändå skulle få stanna. Andra polismyndigheter fortsatte att
verkställa avvisningar.286 På detta reagerade Svenska kyrkans
kyrkostyrelse och biskopsmötet, vilka i ett öppet brev till regeringen
begärde ett moratorium, så att inga avvisningar skulle ske.
Myndigheterna skulle avvakta det nya regelverket.287
Kyrkoledarna inom SKR gjorde också ett uttalande om att alla
polismyndigheter borde avbryta eftersökningen av barnfamiljer som
fått nej på sin ansökan; en del polismyndigheter hade redan upphört
med sådan spaning.288 Förre kyrkoministern Bertil Hansson (FP;
1918–2013) menade i en debattartikel i Göteborgs-Posten att Sverige
svek sina löften till barnen genom att fortsätta att utvisa apatiska barn,
och att inte tillämpa barnkonventionen.289 Språkröret Peter Eriksson
(MP) hade uttalat att ingen längre behövde gömma sig, vilket ledde till

Brors 2005a.
Qviström 2005a.
284
www.sv.wikipedia.org/wiki/Flyktingamnesti_2005, läst 19.9.2019.
285
SvD 21.9.2005.
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Intervju med Gustav Fridolin 4.11.2019.
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Brev från biskopsmötet och kyrkostyrelsen till regeringen 30.9.2005, BM
protokoll § 71 26–30.9.2005, A1:2, BMA2, SvKAU.
288
Uttalande från SKR:s kyrkoledare 18.10.2005, Påskuppropet, SKRA.
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B. Hansson 2005.
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att polisen grep en kvinna som vågat besöka ett sjukhus. Hon släpptes
dock senare men Eriksson fick skarp kritik för sitt uttalande.290
Så långt har framställningen handlat om genomförandet av
Påskuppropet och vad som därefter skedde i riksdagen.
Förhoppningarna om en omfattande asyl infriades inte även om
besluten gav möjlighet för några att stanna. I följande avsnitt kommer
jag att diskutera vilket resultat som påskuppropet uppnådde, för de
asylsökande och för SKR. Jag kommer också att visa hur SKR fortsatte
sitt arbete med flyktingfrågorna.

290

Miljöpartiets arbetsutskotts protokoll § 2 12.10.2005, A3:21, MPA, RA.
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Påskupprorets resultat

Hur gick det
Namninsamlingen samlade till sist mer än 160 000 namn, vilket var en
framgång. Anders Arborelius tolkar anslutningen så att kyrkorna
genom namninsamlingen gav röst åt den allmänna opinionen,
”drömmen om en öppnare, mer kärleksfull attityd mot främlingar”.
Det kunde kanske kallas folksjälen i Sverige, det vill säga självbilden
av Sverige som ett öppet, tolerant, frihetsbaserat samhälle, där man
tar emot dem som har det svårt. Namninsamlingen gav röst åt det som
var gott, sant och äkta.291 Eftersom flyktingfrågan var mycket aktuell i
medierna kom uppropet alltså som ett svar på möjligheten för den
enskilde att påverka ett skeende som det annars inte fanns redskap
för.
Även om planeringen, uppföljningen och genomförandet hade
brister och inte tycktes följa en beslutad plan, lyckades kyrkorna få
2,15 % av befolkningen över 15 år att skriva under uppropet.292 I
jämförelse med namninsamlingen för kristendomsämnet i skolan år
1963 med 2,1 miljoner undertecknare var det ett helt annat resultat:
den namninsamlingen samlade cirka 35 % av befolkningen över 15

Intervju med Anders Arborelius, 27.5.2019.
Enligt befolkningsstatistiken hos SCB hade Sverige 2005 9 miljoner
invånare, varav 7,5 miljoner var över 15 år och kan beräknas vara
undertecknare.
291
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år.293 Men namninsamlingen för kristendomsämnet handlade om en
fråga som berörde alla generationer och gällde barnens utbildning.
Den berörde alla barnfamiljer och låg därmed betydligt närmare än
flyktingfrågan. Kulturklimatet var även annorlunda mer än 40 år
tidigare. Svenska kyrkan var statskyrka och flera av
frikyrkosamfunden hade stort inflytande genom sin press och sin
opinionsbildning samt genom att flera riksdagsledamöter tillhörde
frikyrkligheten. Detta medför, menar jag, att en jämförelse, som
annars kan tyckas ligga nära till hands, inte är möjlig att göra på grund
av de skilda förutsättningarna.
Avsikten med den tillfälliga lagen var att merparten av de
asylsökande barnfamiljerna som fick ny prövning skulle få stanna.
31 000 personer sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga
asyllagen som gällde fram till den 31 mars 2006. Eftersom lagen var
tillfällig fanns inte någon möjlighet att överklaga den förnyade
prövningen. När Migrationsverket sammanfattade resultatet av den
förnyade prövningen framgick att cirka 13 100 personer fick
permanent uppehållstillstånd, det vill säga 42 % av dem som fick
möjlighet till ny prövning. Därtill fick 4 200 tillfälligt
uppehållstillstånd. Sju av tio barnfamiljer (barn från tre till 18 år) fick
någon form av uppehållstillstånd. Svenska Dagbladet rapporterade att
personer fortfarande levde under jord, enbart i Stockholms län mellan
5 000 och 6 000. Kalle Larsson (V) menade att Migrationsverket hade
använt lagen felaktigt och alltför restriktivt och var besviken över
utfallet. Utfallet motsvarade inte de utställda löftena, menade
Larsson.294

Enligt befolkningsstatistiken hos SCB hade Sverige 1963 7,6 miljoner
invånare varav 6 miljoner över 15 år och kan beräknas vara undertecknare.
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Totalt prövades 30 995 personer under den tillfälliga lagen. Av dessa fick
13 144 permanent uppehållstillstånd, 4 213 tillfälligt uppehållstillstånd och
11 786 fick avslag. 1 852 ärenden avskrevs, Gustafsson & Haraldsson 2007.
293

99

Det finns skäl att diskutera vilken framgång Påskuppropet och
den efterföljande politiska processen hade. Det var visserligen så att
av barnfamiljerna fick sju av tio stanna. Det låg helt i linje med
uppropets betoning på att barnkonventionen skulle få en starkare
ställning. Å andra sidan var det sammantaget endast runt 55 % som
fick permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd efter den förnyade
prövningen. Det ledde till att många blev kvar i landet under jorden.
Den politiska ambitionen, att en majoritet av barnfamiljerna skulle få
stanna uppfylldes. Påskuppropet hade som mål en amnesti. Detta drev
även Vänsterpartiet och Miljöpartiet men lyckades inte. För dem var
det en kompromiss i förhållande till vad de först hade velat. I absoluta
tal var det dock en framgång att cirka 17 000 personer fick
permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd.
I en artikel i SKR:s årsbok 2006 sammanfattade Lennart Molin
uppropets effekter. Även om en del protester fanns mot uppropet, var
dessa dock av liten omfattning. Styrkan var att Påskuppropet var ett
etiskt budskap utan några anspråk på att beskriva de politiska
konsekvenserna. Debatten om Påskuppropet var också fri från politisk
retorik, menade Molin, även om en del politiker ansåg att kyrkorna var
provokativa. ”Kyrkorna tog plats på den politiska arenan och krävde
en dialog med de politiska makthavarna. Moralen behövde möta
politiken” skrev han. Även om det aldrig blev en full amnesti tillkom
en tillfällig lag som återupprättade asylrätten.295 Påskuppropet var
framgångsrikt av tre skäl, menade han: det satte migrationsfrågorna
på kartan, det blev en viss förändring och en del fick stanna,
migrationsfrågorna fick uppmärksamhet inom kyrkorna.296
Vänsterpartiets Ulla Hoffman betecknar inte det politiska
resultatet som framgångsrikt. Den nya instansordningen löste inte den
problematik som fanns på det sätt som partiet väntade sig; bakom
tillämpningen fanns en politisk styrning i Migrationsverkets kontakter
295
296

Molin 2006.
Intervju med Lennart Molin, 10.6.2019.
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med departementet, menar hon. Däremot var det en framgång, trots
allt, att sju av tio barnfamiljer fick stanna. Hoffman menar även att det
var en framgång för Svenska kyrkan då KG Hammar så tydligt stod för
ett samhällsengagemang, något som Svenska kyrkan inte hade haft
tidigare. Det stämde med versraden i kampsången Arbetets söner:
”Människovärdet vi fordra tillbaka”.297
KG Hammar anser att Påskuppropet genom Miljöpartiets
uthållighet i att driva frågan blev en halv seger, då det också hade
kunnat bli helt utan resultat. Det ekumeniska ansvarstagandet skedde
ute i de olika församlingarna vilket var något nytt.298 Biskopsmötet
konstaterade att Påskuppropet också gjort SKR synligt för
allmänheten.299
Sven-Bernhard Fast pekar på två områden där Påskuppropet
hade effekt. Främst gjorde det skillnad för många människor som
genom uppropet och dess politiska konsekvenser fick ett bättre liv.
Men det hade också effekt på en del politiker som då började reflektera
ytterligare över flyktingmottagande och asylprocesser.300
Påskuppropet kom också att bygga upp gemenskapen mellan
kyrkorna inom SKR. Det hör till uppropets sekundära effekter. Särskilt
för de orientaliskt kristna var det av stort värde att rådet brydde sig
om dem och deras verklighet. Det var en bieffekt till det gemensamma
arbete kyrkorna bedrev i asylfrågorna.301 Det var också en läkande
process att kyrkorna efter debatterna om jungfrufödelsen och Ecce
Homo, vilka varit splittrande, kunde enas i gemensamt
ansvarstagande. En lärdom skulle enligt KG Hammar vara att
ekumeniken inte ska syfta till likadana formuleringar i dogmatiska

De förändringar som Svenska kyrkan genomgått har gjort att Ulla Hoffman
åter verkar inom kyrkan. Intervju med Ulla Hoffman 20.5.2019.
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Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
299
BM protokoll § 41 17.5.2005, A1:2, BMA2, SvKAU
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frågor. I stället ska kyrkorna agera gemensamt i det pastorala och i det
politiska landskapet samt hitta gemensamma vägar i etisk-moraliska
frågor.302 Det är således en direkt anknytning till den ekumeniska linje
som framför allt betonar samverkan: Life and Work.303
Både för kyrkorna och Vänstern och Miljöpartiet var det också
en stor framgång att en politik med en asylhandläggning som
uppfattades som inhuman och rättsosäker de facto fick ett
underkännande. Genom den förnyade prövningen fick en stor grupp
människor ett nytt utfall. Den socialdemokratiska, av moderaterna
stödda politiken, hade inte fullt stöd. Däremot fattades besluten om en
ny instans- och processordning i huvudsaklig enighet mellan
partierna. Denna skulle innebära en säkrare ordning.
Men även denna ordning och den fortsatta flyktingpolitiken har
ifrågasatts sedan dess, bland annat av kyrkorna och SKR. Det gäller
främst de tillfälliga inskränkningar som beslutades 2016 efter det
stora antalet asylsökande under 2015. Men det gäller även den så
kallade gymnasielagen som gav möjlighet till uppehållstillstånd för
studier på gymnasienivå för vissa ungdomar som redan fått
avslagsbeslut. Denna lag drev Miljöpartiet fram 2017 i sitt
regeringssamarbete med Socialdemokraterna med stöd i riksdagen
från Vänsterpartiet och Centerpartiet.304
Kyrkorna hade under det begynnande 2000-talet stått emot
varandra när det gällde frågan om antropologin, om den mänskliga
sexualiteten och homosexualiteten. Svenska kyrkan var på väg att
förändra sin syn på äktenskap och samkönade par och förslag fanns
2005 i kyrkomötet om en välsignelseakt. Flera andra kyrkor hade
Intervju med KG Hammar 17.6.2019.
Det är också den ekumeniska linje som de flesta ärkebiskopar i Svenska
kyrkan verkat efter sedan Nathan Söderbloms ärkebiskopstid, se K. Hansson
2015.
304
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU19. Öppet brev till
statsminister Stefan Löfven, www.skr.org/oppet-brev-till-lofven-hall-fastvid-permanenta-uppehallstillstand/, läst 19.9.2019.
302
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2004 överlämnat en bok till kyrkomötet till försvar för äktenskapet i
samverkan med muslimska organisationer.305 Kyrkorna visade
således upp sin splittring. För många som hävdade de mänskliga
rättigheterna och att dessa också omfattade människors kärleksliv
framstod flera kyrkor som inadekvata och som bakåtsträvare. Men
Påskuppropet visade att kyrkorna kunde enas och företräda en
humanistisk hållning som många kunde dela. Detta kunde bidra till att
människor fick en mer positiv inställning till de religiösa samfunden.
Genom uppropet lyckades SKR medverka till att ett stort antal
personer fick stanna i Sverige. Det förändrade livet för relativt många
människor, lite fler än de som bor i Strängnäs stad, min hemstad. Även
om SKR inte nådde målet – en allmän amnesti – betydde det oerhört
mycket för dem som genom prövningen fick möjlighet att stanna. Det
ska inte underskattas.

Och sedan
SKR slutade inte att engagera sig i flyktingfrågorna sedan
Påskuppropet hade avslutats. Rådet antog vid sitt årsmöte 2007
dokumentet Detta vill vi som utifrån kristen utgångspunkt lyfte fram
principer för mötet med flyktingen.306 Det var en direkt följd av
Påskuppropet.307 Premisser var de bibliska skrifternas uppmaning att
välkomna flyktingen, Jesu egen flyktingperiod som barn, Jesu syn på
de fattiga och på dem som saknade makt och de diskriminerade. Detta
K. Hansson 2019 s. 251.
Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna 2007. Dokumentet utgavs
2017 i en reviderad version Detta vill vi: Kyrkorna och migrationsfrågorna
2017. I denna betonades kvinnors och barns särskilda skyddsbehov samt att
ingen skulle behöva hamna utan nödbistånd. Kyrkorna tog gemensamt på sig
ett ansvar, vilket de måste stå kvar vid, menar Lennart Molin, Intervju med
Lennart Molin, 10.6.2019.
307
Hellqvist & Sandberg 2017 s. 21.
305
306
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gjorde att det var självklart för kyrkorna att möta flyktingar och att
stödja dem på olika vis. Men uppdraget var vidare: det handlade också
om att protestera mot orättvisor och att arbeta för ett bättre samhälle.
Rådet presenterade de etiska principer som var centrala i ett sådant
uppdrag.308
Utgångspunkten var att alla människor var skapade till Guds
avbild och hade rätt till ett liv i värdighet. Människors rädsla och behov
av skydd skulle tas på större allvar. Ingen skulle återsändas till länder
där de riskerade tortyr eller någon annan förnedrande behandling
eller bestraffning. Grundläggande rättigheter borde gälla för alla
människor; även de som vistades i Sverige utan legal status skulle ges
samma rätt till sjukvård som andra. Rådet vände sig mot att
utvisningar ägde rum med en indirekt uppmaning till den asylsökande
att inte ge offentlighet åt sin religiösa eller politiska övertygelse eller
sexuella läggning vid återkomsten.
Barnens situation borde uppmärksammas särskilt och deras
egna asylskäl tas på allvar. Alla barn utan uppehållstillstånd skulle få
rätt till skolgång och barn som vistats länge i Sverige skulle ges
uppehållstillstånd. Familjer hade rätt att leva tillsammans och
ansökan om familjeåterförening borde behandlas snabbt och positivt.
Rådet betonade alla samhällsaktörers ansvar för att motverka rasism
och diskriminering och att integration handlade om en ömsesidig
process, inte om assimilering.309 Kraven var alltså omfattande från
kyrkornas sida.
Engagemanget fortsatte inte bara inom SKR utan även inom
samfunden, såsom i Svenska kyrkan. Vid kyrkomötet 2008 antogs en
motion om att kyrkostyrelsen tillsammans med andra organisationer
skulle intensifiera arbetet för att flyktingar från krigsdrabbade länder
samt länder vars säkerhet bedömdes som osäker, skulle få stanna i
Sverige. Kyrkomötets ekumenikutskott redogjorde ingående för
308
309

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna 2007 s. 1 f.
Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna 2007 s. 3 ff.
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Svenska kyrkans olika samarbeten i flyktingfrågan och olika lokala
engagemang för asylsökande. Påskuppropet hade enligt utskottet
påverkat förändringar i lagstiftningen med sin inriktning mot en
humanare flyktingpolitik. Utskottet konstaterade också att det fanns
en allt hårdare bedömning av asylärenden genom Migrationsöverdomstolens praxis. Utskottet markerade också det otillfredsställande i att asylsökanden inte fick bifall på sin ansökan, trots att det
av säkerhetsskäl var omöjligt att verkställa utvisningar, till exempel
till Afghanistan eller Irak.310
Svenska kyrkans kyrkomöte kom under i stort sett varje år att
behandla motioner om flyktingarbete, dels sådana som stödde den
förda linjen, dels sådana som motsatte sig en generös flyktingpolitik.311
Det är inte möjligt att utförligt gå igenom de olika ställningstaganden
som kyrkomötet gjorde. Det kan dock konstateras att flyktingfrågorna
fortsatte att engagera företrädare för flera av nomineringsgrupperna

KM 2008, Motion 2008:6 av Anki Erdman, Ekumenikutskottets
betänkande 2008:1.
311
KM 2009, Motionerna 2009:61 och 2009:67 av Björn Söder (SD) respektive
Margareta Sandstedt (SD) som varnade för kriminella asylsökande; KM 2011,
Motion 2011:9 av Margareta Viklund (KR) om förföljda kristna och gömda
flyktingar; KM 2012, Motion 2012:12 av Ida Netzel (MPSK) m.fl. samt 2012:15
om utvisade flyktingar av Anki Erdman (ViSK); KM 2013 Motion 2013:66 av
Claes Björndahl (ÖKA) om inventering av församlingarnas arbete för
papperslösa; KM 2014 Motion 2014:27 om ekonomiskt bistånd till
församlingarnas flyktingarbete av Dag Sandahl (FK); KM 2015 Motion
2015:18 om en öppen och generös flyktingpolitik i alla EU-länder av Olle
Burell (S) m.fl.; Kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2015:1 om extra medel till
flyktingarbete, Motion 2015:22 om ökat stöd till församlingar med
asylsökande av Olle Burell (S) och Birgitta Halvarsson (S), Motion 2015:89
om ekonomiska frågor rörande flyktingarbetet av Dag Sandahl (FK); KM 2016
Motion 2016:20 om kristnas asyl av Kjell Pettersson (FK) och Bertil Murray
(FK), Motion 2016:31 om omsorg om kristna asylsökande av Aron Emilsson
(SD) och Helena Elmqvist (SD), Motion 2016:32 om ändrad inriktning av
synen på flyktingpolitiken av Aron Emilsson (SD); KM 2017 Motion 2017:112
om att underteckna Katarinauppropet av Anki Erdman (ViSK) m.fl.
310
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i kyrkomötet: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Öppen
Kyrka, Vänstern i Svenska kyrkan, Kristdemokrater för en Levande
kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan. Däremot tog Partipolitiskt
obundna i Svenska kyrkan, Moderaterna, senare Borgerligt Alternativ,
Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Centern inga initiativ i frågan. Det
är oklart varför de nomineringsgrupper vars partier starkt drev
asylfrågorna under Påskuppropet inte varit aktiva i kyrkomötet i
dessa frågor. Det är inte heller klart varför Partipolitiskt obundna varit
passiva i denna fråga.
Inom Svenska kyrkan startade hösten 2005 ett nyhetsbrev,
utgivet från Kyrkokansliet i Uppsala, med information om flyktingfrågor. Det stärkte flyktingarbetet inom Svenska kyrkan och riktade
sig direkt till dem som arbetade med frågorna och till stiften.312
SKR återkom 2009 med en beskrivning av bristerna i asylsystemet. Med stöd av genomgång av ett åttiotal fall listades de största
bristerna: bedömningen av situationen i olika länder höll inte
tillräcklig kvalitet; de som flytt urskillningslöst våld fick sällan skydd;
det fanns bristande förståelse för religion som asylskäl; det fanns
bristande kompetens i värdering av utsagor; obalansen i tvåpartssystemet (den asylsökandes sämre ställning) samt bristande
humanitära hänsyn.313 Manifestationer ordnades av lokala kristna råd
på en mängd platser i landet för att uppmärksamma rapporten, på sina
håll i samverkan med andra organisationer som Röda korset och
Amnesty.314
Med anledning av situationen i Irak skrev SKR 2010 ett öppet
brev till utrikesminister Carl Bildt (f. 1949), migrationsministern
Tobias Billström (f. 1973) och Migrationsverkets generaldirektör Dan

Nyhetsbrev flykting och asylfrågor inom Svenska kyrkan 2005–2006, KS
2006/0101, KSA, SvKAU.
313
A. Gustavsson 2009.
314
KyT 46 2009.
312
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Eliasson (f. 1961) och hävdade att starkare hänsyn behövde tas till de
religiösa minoriteterna och deras situation.315
Inom den Romersk-katolska kyrkan tog påvarna Johannes
Paulus II, Benedikt XVI och Franciskus upp flyktingfrågan i sina
respektive budskap på världsböndagen för migranter, på
världsfredsdagen och vid besök på ön Lampedusa, dit många
båtflyktingar från Afrika tagit sin tillflykt. Det fanns ett brådskande
behov av en ny solidaritet och det fanns en risk att de rika länderna
fastnade i ett omättligt begär att samla de tillgängliga resurserna hos
sig själva. Jordens resurser var universella. Det fanns en globaliserad
likgiltighet och det behövdes en strategi med fyra handlingar för att
erbjuda asylsökande den fred de sökte: att välkomna, att skydda, att
stödja och att integrera.316
Påvarna talade således om en etik som grundades i den katolska
socialläran. Även den ekumeniska patriarken i Konstantinopel
Bartholomeus I betonade att främlingen skulle vara välkommen och
att kyrkan skulle uppmuntra allt som ledde till fred, rättvisa och
ömsesidig kärlek mellan folk.317
Vid sidan av uttalanden och kontakter med regering och
politiker publicerades 2010 en antologi med teologiska texter om
migration, mångfald och människovärde. Den kan ses som ett sätt att
inte bara tala om hårda fakta i antal beviljade asylansökningar utan att
sätta in frågorna i ett större etiskt sammanhang.318
Under 2015 kom mer än 160 000 asylsökande till Sverige. Det
medförde att gränskontroller upprättades och att en tillfällig
lagstiftning infördes som innebar att endast tillfälliga
www.skr.org/fem-ar-efter-paskuppropet-sveriges-kristna-rad-vadjar-forirakiska-flyktingar-i-sverige/ läst 11.5.2019.
316
www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/maenniskan-aer-kyrk
ans-foersta-vaeg/flyktingar?highlight=flyktingar läst 4.3.2019.
317
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew: The Patriarch of
Solidarity 2016.
318
Hellqvist 2010.
315
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uppehållstillstånd
beviljades
samt
att
möjligheten
till
uppehållstillstånd för särskilt ömmande skäl togs bort.319 Presidiet och
styrelsen i SKR tog flera initiativ för att vidmakthålla det som rådet såg
som en human flyktingpolitik, bland annat genom brev till
statsministern att bibehålla permanenta uppehållstillstånd samt
genom olika debattartiklar rörande konvertiters tro.320 Från romerskkatolskt håll uttalade sig Caritas i Norden 2016 om sin oro för
flyktingarnas mänskliga rättigheter och föreslog bland annat att ett
humanitärt visum skulle införas.321
I september 2019 skrev presidiet i SKR till samtliga partiledare
för att påminna om asylrätten inför diskussioner om förändringar i
asyllagstiftningen.322 Detta brev orsakade en debatt i Aftonbladet
mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (f. 1979)
och ärkebiskop Antje Jackelén (f. 1955) där Åkesson hävdade att
Svenska kyrkan inte skulle lägga sig i flyktingfrågan. Kyrkan hade
blivit en vänsterliberal opinionsbildare.323 Jackelén menade att kyrkan
skulle få fortsätta att vara kyrka och möta människor utan en
påtvingad politisk agenda.324
SKR:s presidium hävdade att de konventioner som Sverige
undertecknat måste vara styrande och några tak kunde därmed inte
anges för asylmottagningen, då varje ärende skulle prövas för sig.325
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige.
320
Arborelius et al. 2015, brev från generalsekreterare Karin Wiborn t
statsminister Stefan Löfven om att bevara permanenta uppehållstillstånd
22.10.2015,www.skr.org/wp-content/uploads/2015/10/20151022-brevstats mininstern-tut.pdf, Arborelius et al. 2017, Adams et al. 2018.
321
www.katolskakyrkan.se/media/1988/caritas-norden-flyktingar.pdf läst
5.3.2019.
322
www.skr.org/kyrkoledare-i-oppet-brev-till-landets-partiledare-varnamanniskovardet/ läst 17.9.2019.
323
Åkesson & Emilsson 2019.
324
Jackelén 2019.
325
Arborelius et al. 2019.
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Under Påskuppropet hade Sverigedemokraterna kritiserat uppropet
som de betraktade som olyckligt. Partiet intar 2019 samma hållning i
förhållande till kyrkornas engagemang i samhällsfrågor. Det är frågor
som kyrkorna inte ska lägga sig i.
Den inriktning på flyktingpolitiken som SKR stått för under lång
tid har således följts upp i ytterligare uttalanden. Sammanfattningsvis
handlar dessa om att stärka den asylsökandes ställning, att kvinnors
och barns särskilda behov ska tillgodoses, att humanitära skäl ska
tillgodoses, att familjeåterförening ska ske snabbt, att konvertiters tro
ska beaktas och att permanenta uppehållstillstånd ska behållas. Rådet
har konsistent hävdat det som man sett som grunder i en humanitär
flyktingpolitik.
Samfunden inom Sveriges Kristna Råd ser samfällt, med något
olika utgångspunkter, att de har en uppgift att verka utåt samhället,
även i dess politiska fält. De valde i Påskuppropet att inte lägga några
förslag om hur de krav de framställde skulle tillgodoses. Det var
partiernas uppgift att lösa sådana frågor utifrån de värderingar som
genomsyrade uppropet. Kyrkorna fick inte heller kritik i nämnvärd
omfattning för att de drev värderingsfrågor och frågor om humanitet
och människovärde. Även om Moderaterna och Socialdemokraterna
var oense i sak med uppropet har jag inte funnit belägg för att de skulle
hävdat att det var frågor som kyrkorna inte skulle lägga sig i, även om
Morgan Johanssons utspel hade en sådan karaktär.
Den modell som därmed skapades menar jag är den enda
hållbara för initiativ på det politiska området. Enskilda församlingar
och församlingsmedlemmar kan av olika skäl driva enskilda ärenden,
inom flyktingpolitiken och i andra sammanhang, men för att få en
påverkan i ett större sammanhang behöver principer lyftas fram som
kan vara vägledande för ett politiskt arbete.
Det är i ett sådant övergripande arbete som jag ser kyrkornas
möjlighet att påverka politiska skeenden, nämligen att lyfta fram
principiella, etiska och moraliska frågeställningar och kontrastera
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dem mot olika förhållanden. På så sätt behåller kyrkorna sin frihet från
direkt inblandning i politiska partier. Kyrkorna ska ju kunna vara
religiös hemvist för personer med vitt skild politisk uppfattning. Det
innebär dock inte att de är begränsade till att driva okontroversiella
frågor. Ibland kommer medlemmar i kyrkor, som har en bred
förankring i samhället, att stöta sig på kyrkornas ställningstaganden,
även om dessa utgår från viktiga och centrala principer utifrån en
teologisk grundhållning.

Sammanfattning och reflektioner
Flyktingfrågan var vid tiden för Påskuppropet aktuell i samhällsdebatten. Från ett tidigare stort inflöde av flyktingar i samband med
upplösningen av det forna Jugoslavien hade antalet asylsökande
minskat, men var i början av 2000-talet åter ökande. Till detta kom de
medialt uppmärksammade avvisningarna av barn med uppgivenhetssyndrom och några andra fall som fick stort medieutrymme. Vidare
framstod hanteringen inom Invandrarverket och Utlänningsnämnden
inte längre som human och rättssäker; barnkonventionens regler om
att sätta barnets intresse i främsta rummet följdes inte. På den
politiska arenan fanns ett stort utrymme att driva frågan om flyktingmottagandet var humant och rättssäkert.
Redan 1999 hade en utredning föreslagit en övergång till ett
domstolsliknande förfarande. I Tyskland skedde prövningen av asylansökningar i domstol. Den politiska oppositionen, som var för en
sådan övergång, menade att regeringen sinkade frågan. Det fanns
alltså ur politisk synpunkt ett utmärkt tillfälle att få upp frågan om
flyktingmottagandet på dagordningen och att visa på den konflikt som
fanns mellan de partier som ansåg att de mer än andra stod för en
human flyktingpolitik.
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Skiljelinjerna i denna fråga gick inte så som de brukade i svensk
politik mellan regeringsmakt och opposition. Den socialdemokratiska
regeringen behövde för att få igenom sin budget stöd både från
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Partierna hade ett sådant samarbete
enligt det så kallade 121-punkts-program de antagit inför mandatperioden. I denna fråga stod partierna dock på olika sidor. Den
borgerliga oppositionen hade samlat sig i Allians för Sverige, som
bildats i augusti 2004. Syftet var att i riksdagsvalet 2006 kunna bilda
en borgerlig regering.
I Alliansen stod Moderaterna ensamma i frågan om flyktingpolitiken. Moderaterna var inte beredda till särskilda politiska
åtgärder för att lösa några av de frågor som kontinuerligt väckte så
stor uppmärksamhet. Hos Socialdemokraterna och Moderaterna
fanns även en ängslan att en förändring av asylpolitiken, om än
tillfällig, skulle gynna främlingsfientliga krafter. På den andra sidan,
hos Vänstern, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Miljöpartiet fanns en upprördhet över asylpolitikens avigsidor och
dess brist på humanitet som pressen rapporterade om i stor
omfattning. De hade ett moraliskt argument mot den förda politiken.
Det fanns således en politisk konflikt som hade fått stor medial
uppmärksamhet. Den politiska konflikten underströks genom
Påskuppropet. Även om KG Hammars julbrev till regeringen inte var
tänkt att vara ett startskott för en namninsamling, fångade SKR:s
presidium in möjligheten till att markera sin egen och sina kyrkors
hållning. Många av kyrkorna inom SKR var själva invandrarkyrkor och
många medlemmar hade av olika skäl lämnat sina hemländer.
Samtidigt låg det inom alla de olika kyrkofamiljernas självförståelse
att kunna verka politiskt, om än inte partipolitiskt. Att kyrkorna
enbart skulle ägna sig åt förkunnelse utan att delta i den
samhällspolitiska debatten vore att svika evangeliets budskap. De
hade visserligen olika traditioner och bakgrunder i sitt
samhällspolitiska engagemang, men det fanns inte något i detta som
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hindrade dem att agera tillsammans. Uppropet gav dem ett tillfälle att
samverka med varandra på ett sätt som de inte hade gjort tidigare.
Bieffekten var också av stor betydelse för deras syn på ekumeniken
och dess möjligheter.
Påskuppropet som sådant formulerade inte hur dess krav om
”amnesti” skulle genomföras. Den moraliska frågan stod i centrum
liksom barnen. Det handlade om rättssamhället, humanism och
barnets bästa. Hur detta skulle omsättas i lagbestämmelser var inte
kyrkornas uppgift. Uppropet fick ett starkt medialt stöd. Sekulära
aktörer och medier uppmanade människor att underteckna uppropet.
Det blev ett starkt gensvar, observerat av Anders Arborelius i hans
reflektion om självbilden av Sverige som ett öppet, välkomnande land.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Centerpartiet verkade för en nollställning av ärendebalanserna inför
att en ny instansordning skulle träda i kraft. I en riksdagsmotion
föreslog de i maj 2005 att de som fått avslag skulle få möjlighet till en
ny prövning. Politiskt skickligt presenterades motionen dagen efter att
Påskuppropet hade överlämnats till invandrarminister Barbro
Holmberg. Hon valde att betrakta uppropet som ett stöd för
regeringens politik. Det kan starkt ifrågasättas om hennes val gagnade
hennes sak att motverka uppropets krav. Hennes bruk av orden och
sätt att ge dem förändrad innebörd medförde starka reaktioner inte
bara mot den politik hon förde utan också mot henne personligen.
På den politiska spelplanen försökte socialdemokraterna få
igenom sin budget för 2006 med stöd av Vänstern och Miljöpartiet.
Miljöpartiet, vars röster var nödvändiga för att få budgeten genom
riksdagen, tvingade Socialdemokraterna att gå med på en tillfällig lag
som skulle ge ny prövning åt asylsökande och att de flesta barnfamiljer
skulle få stanna. Den strikta politik som Socialdemokraterna och
Moderaterna stod bakom förlorade. Sedan asylsökande prövats enligt
den tillfälliga lagen och den nya instans- och handläggningsordningen
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kommit på plats var den politiska stridsfrågan avklarad. Den var
därmed inget som Allians för Sverige drev i valet 2006.
Kyrkorna satte genom SKR igång en rörelse som ledde till att
beslutet om förnyad asylprövning kunde ske. Det folkliga stödet var
betydligt; det var personligt undertecknade listor både från kyrkor
och moskéer som överlämnades. Även om inte alla delade uppropets
syn tog det knappast skada av den debattartikel som
socialförsäkringsminister Morgan Johansson skrev där han riktade sig
mot kyrkornas och moskéernas trosutsagor och dogmer. Uppropet
hänvisade nämligen inte till bibliska utsagor utan till rättsprinciper
och humanitet. Johanssons utspel får ses som ett socialdemokratiskt
komprometterande, avsett att minska stödet för kyrkornas upprop.
SKR:s val att inte delta i den politiska utformningen av Påskuppropets krav gjorde att uppropet kunde stå kvar vid sin moraliska
och rättsliga hållning utan att belastas av att försvara den exakta
lagutformningen. Rådet drabbades inte heller av det politiska
hantverket att sy samman kompromisser utan kunde hävda sin syn
utifrån vad de menade vara barnets bästa och humanism i ett
rättssamhälle. Det gav uppropet en egen ställning som aktör och
opinionsbildare. Att partierna därefter gjorde politiska förslag av
uppropet var ju precis vad uppropet syftade till.
I den intervju jag gjorde med biskop Anders Arborelius noterar
denne att regeringsföreträdare ofta lyssnar till kyrkornas
resonemang, tackar för engagemanget men i sak inte gör förändringar
i politiken.326 Kyrkorna välkomnas som aktörer men deras inflytande
är inte särskilt stort. Det kan i sak vara riktigt men samtidigt så måste,
som jag förstår det, kyrkorna utifrån sin självförståelse inte villkora
sitt samhällsengagemang efter om det får genomslag. Georg
Andersson och Gustav Fridolin har båda betonat vikten av röster
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Intervju med Anders Arborelius, 27.5.2019.
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utanför politiken med radikala krav för att upprätthålla en humanitär
flyktingpolitik.
Hade då den tillfälliga lag som medgav ny prövning för många
asylsökande kommit till stånd utan kyrkornas engagemang genom
Påskuppropet? Med tanke på hur de politiska partierna på olika sätt
refererade till den folkliga opinion som uppropet kanaliserade tror jag
knappast att detta hade skett. Det var med denna opinion i ryggen som
partierna, främst Vänstern och Miljöpartiet, kunde driva frågorna om
en amnesti så kraftfullt.
Min slutsats är att Påskuppropet gav främst Miljöpartiet och
Vänsterpartiet ett folkligt understöd för deras krav på en öppnare och
mer generös migrationspolitik. Kyrkorna visade att de inte tänkte
släppa viktiga samhällsfrågor till politikerna utan kunde bidra från
sina grundläggande principer och sin människosyn. Uppropet samlade
lokalt människor från olika samfund till gemensam aktion, vilket förde
fram ekumeniken på det lokala planet. För kyrkorna inom SKR var det
ett tillfälle att samlas kring en viktig fråga och något läka sår som hade
uppkommit tidigare i teologiska debatter. Det var väsentligt. Uppropet
förde också med sig att ett antal asylsökande fick stanna i Sverige, även
om resultatet var långt från den ”amnesti” uppropet förde fram.
Förhoppningarna om att den nya instansordningen skulle innebära
avsevärda förändringar för de asylsökande och deras ställning har
dock knappast infriats.
Genom Påskuppropet fann SKR och medlemskyrkorna en
modell för ett politiskt ansvarstagande genom att gemensamt lägga
fram principer och värderingar, utan att föreslå hur deras förslag
skulle realiseras. För kyrkorna och SKR är det ett sätt att arbeta inom
det politiska fältet som gör att de kan stå fria och föra fram sin
principer och ståndpunkter utan att föras samman med något av de
politiska partierna.
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Bilaga 2: Påskuppropet

Sveriges Kristna Råds påskupprop
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om
uppehållstillstånd i vårt land
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad
rättssäkerhet
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt
domstolsförfarande ge "amnesti" åt alla dem som vägrats asyl i vårt
land
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt
som är värdigt ett humant rättssamhälle
Styrelsen för Sveriges Kristna Råd
Biskop Dositej Motika, Serbisk-ortodoxa kyrkan, ordförande
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, vice
ordförande
Ärkebiskop KG Hammar, Svenska kyrkan, vice ordförande
Missionsföreståndare Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan,
vice ordförande
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