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Equmenias vision är Equmenia – där barn och unga växer. Drivkraften är vår tro på 
Jesus och vår vilja att fler ska få ta del av gemenskapen kring Honom och Hans 
kärlek. Det är också viljan att gestalta den kärleken som ligger till grund för det 
här materialet. Vi tror och hoppas att det kan vara en hjälp för föreningar att bli 
eller fortsätta utvecklas till gemenskaper som räcker till för fler och som gestal-
tar Jesus kärleksbudskap genom arbete med barn och ungdomar i olika delar av 
asylprocessen. Vi hoppas att det ska ge upphov till relationer som sträcker sig över 
gränser.

I det svenska samhället idag finns det ett stort behov av gemenskaper som väl-
komnar alla där kärleksfulla relationer byggs. Det finns också många barn och 
unga som av olika anledningar har varit tvungna att fly från sina hem och be-
höver få bli välkomnade hit. En del flyr från krig, en del flyr från förföljelse, en 
del flyr för andras skull. Oavsett anledning till deras flykt så är de här nu. Vi tror 
att de utgör en möjlighet för Equmenia att få gestalta Jesus kärlek och att få bli 
växande gemenskaper där barn och unga som inte har fått vara barn och unga får 
plats att vara det. Där de som redan finns i Equmenias arbete får möjligheten att 
möta andra människor med andra upplevelser av livet. Vi tror att en sådan ge-
menskap och sådana möten gör Equmenia rikare och bättre.

I Sverige idag finns det också en rörelse som vill få oss att bli rädda för varandra. 
Det är en rörelse som vill få oss att se på varandra med misstänksamhet och hat. 
Equmenia tror på att andra värden måste få leda i samhället och i relationen till 
nya människor som kommer hit. Vi hoppas att det här materialet kan få bli ett 
led i skapandet och främjandet av en kultur och ett samhälle där vi istället möter 
varandra med kärlek och nyfikenhet. 

Det här materialet innehåller berättelser från verksamheter som bedrivs inom 
Equmenia på olika håll i landet idag som inkluderar asylsökande barn och unga 
på olika sätt. Det innehåller också handfasta tips på vad som är bra att tänka på 
om ni i er förening vill starta en egen verksamhet eller öppna upp en redan exis-
terande verksamhet. Det finns också en del som berättar mer om asylprocessen, 
hur den går till och vilka lagar och konventioner som används samt var i proces-
sen Equmenia kan möta ungdomarna. Det finns också tips på hur en kan tänka 
kring andakter och hur en pratar om sin tro tillsammans med fyra korta reflektio-
ner som kan användas vid andakt. Förhoppningen är att alla som behöver det ska 
finna någonting användbart och att alla som vill ska ges förutsättningar för att 
skapa och utveckla en verksamhet som inkluderar barn och unga i asylprocessen.

I princip genomgående används termen ”barn och unga i asylprocessen”. Det an-
vänds för att poängtera vikten av att inte förminska dem till ”flyktingbarn” eller 
”ensamkommande”. De vi kan möta i ett sådant här arbete är framförallt barn och 
unga som befinner sig någonstans i en juridisk process. Vi får inte stirra oss blinda 
på den juridiska statusen så att vi missar deras status som människor, barn och 
ungdomar. Först då kan vi mötas i kärlek, nyfikenhet och respekt.

Materialet bygger till största delen på input, samtal och frågor från Equmenias 
föreningar, medlemmar och anställda. Det är i relationen till Jesus och till varan-
dra som nyckeln finns.

VARFÖR FINNS ”GRÄNSLÖST”?
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”Jag tror att vi tänkte rätt i början av verksamheten när vi be-
stämde oss för att möta de asylsökande ungdomarna på deras 
hemmaplan. Vi har gått till deras boende, umgåtts, spelat FIFA 
och bjudit in dem till vår verksamhet i kyrkan. Och nu är det 
ett gäng som kommer varje fredag för att vara med på aktivite-
terna och samtidigt träna på svenska. En viktig del i varför de 
kommer är att vi har hittat en nyckelperson som får de andra 
att följa med och att de känner igen oss sedan tidigare. Vi har 
också åkt på en dagstur till ”Fånarna på farmen”. Då var vi 20 
ensamkommande ungdomar och 15 ungdomar och ledare från 
församlingen. Det blev väldigt lyckat! Det är positivt att åka iväg 
och göra något så konkret som att teambuilding i en lagtävling. 
Det sammanför människor på ett konstigt, men bra sätt. 

Det är inte bara enkelt och det finns några utmaningar för oss i 
framtiden. Det är lite svårt att hitta fungerande former för hur 
vi bjuder in till andakt och ibland tar det mycket tid att för-
klara vad vi ska göra. Jag tror att fler behöver gå ur sin bubbla 
och VÅGA förändring. De flesta av de asylsökande ungdomarna 
är verkligen tacksamma och vill inget hellre än att få komma 
ut i svenska samhället. Det är många gånger de frågar varför 
svenskar är så tysta och så tillbakadragna. Är det inte dags att 
sluta upp med att vara det? Det är faktiskt vi som är värdar 
och vi har ett ansvar. Sätt dig i deras sits så anar du hur jobbigt 
det kan vara att komma som 15-åring till ett nytt land, ett nytt 
språk, en ny kultur, massor av nya människor och knappt ett 
enda bekant ansikte och där ska du nu leva tror du, men vet 
inte säkert. Det skulle jag vilja att folk funderade kring. Då tror 
jag de inser som jag gjorde efter ett tag, att det är inte de stora 
eventen som spelar roll utan samtalen. Korta eller långa spelar 
ingen roll, utan samtal och ett par öron som lyssnar.” 

Karin Vågbrant – Equmenia Vårgårda

TONÅR I VÅRGÅRDA

4



”Jag är en av dem som har bedrivit scout i Equmenia Dals-Ed under förra 
året där några kristna vänner från Syrien som flydde hit för fyra år sedan 
också har agerat scoutledare. Tyvärr så blev vi av med våra scoutledare 
som pratade arabiska eftersom de började studera på annan ort nu i 
höst. Det gjorde att vi var tvungna att ta ett uppehåll i scout eftersom vi 
nu inte har resurser att ta hand om de 20 scouter som vi har haft. Det 
har varit väldigt uppskattat av flyktingbarnen och det är många som 
frågar när vi ska starta igen. 

Scout är ju ett inarbetat varumärke som de asylsökande vännerna som vi 
hade turen att få ha med som ledare kände till redan när de kom till Sve-
rige. Den scoutinriktning vi har är väl inte alltid jättescoutig utan mer 
en trivsam stund med aktiviteter både inne och ute. Vi hade som tradi-
tion att alltid bjuda på korv med bröd. Det är något speciellt med att äta 
tillsammans. Under den stunden får vi chans att berätta om vår tro.

Sedan är det viktigt att minnas att det kräver mycket mer av organisa-
tionen när man ska göra saker. Allt som vi tar som självklart att man har 
finns ju inte i deras hem. Några exempel är ju när tio personer kommer 
precis innan start och vill vara med i ett luciatåg och man får åka kors 
och tvärs för att fixa luciaklänningar, glitter och ljus, eller badresor utan 
badkläder. Luciatåget blev fantastiskt men visst krävs det mer.

Vi har fått en del ekonomiskt stöd eftersom vi bedriver dagverksamhet 
för flyktingar. Scout tror jag passar många. Det är också lite spännande 
eftersom de kommer från stora städer och där har de inte alls den skog 
som vi har tillgång till i Sverige. Åldrarna varierade mellan 10-14 år och 
det var mest tjejer. Vi brukade baka, åka och bada, elda, spela bränn-
boll, ha frågesport och tälja med knivar (typ visselpipor). Ibland gick vi 
bara ner till en sjö i närheten och grillade korv och gjorde lite lekar. 
Jag tror egentligen inte det krävs jättemycket. Det handlar om att de 
blir sedda och att de känner sig välkomna. Vi har upptäckt att ju 
mer gästvänlighet och kärlek vi visar blir kontrasten mot vad de 
kanske är vana vid större. Genom att öppna dörrarna visar man 
ett annat sätt att leva. Genom vårt sätta att vara kommer de 
se Gud. Amen.”

  Emil Ljungkvist Dals-Eds Missionsförsamling

SCOUT I DALS-ED
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PULS I SMÅLANDSSTENAR
”Vi påbörjade vårt Puls-arbete i mitten av september 
2015 och sen höll vi igång till maj! Första gångerna var vi 
runt 15 ensamkommande och vi ledare, sen har det bara 
ökat. Vi har som mest varit 34 personer! Vi har ofta haft 
en liten samling innan vi börjar spela fotboll med att hälsa 
välkomna, stämma av läget och be en bön. Vi vill utveckla 
verksamheten genom att få prata lite mer om vår tro. Nu har vi 
mest försökt möta deras behov och få förtroende för dem samt ha 
en stund där de kan få spela fotboll och bara ha det kul. Så vi har 
tankar att få in en liten andakt av något slag eller ett bibelord mer 
än bara en bön. Vi har även planer på att åka till Jönköping på en fot-
bollscup. Att åka på en sådan sak kan vara otroligt kul och givande för 
killarna. Vi tror att det är en superbra sak att åka bort och göra något 
gemensamt! Där kan de också få chansen att lära känna Jesus genom 
andakter och annat. En sådan resa kan också hjälpa till att skapa en 
mer tajt grupp och skapa möjligheten till mer integration.

Bästa tänkbara scenario skulle ju vara om deltagarna i arbetet var en 
blandning av ensamkommande och ungdomar i kyrkan och att de 
senare hänger med på vårt ungdomsarbete och kan få en chans att lära 
känna Jesus och komma med i en kristen gemenskap.

Ibland kan man tro att språket kan vara ett hinder men ändå så förstår 
man varandra på något sätt. Det är ändå viktigt att försöka att vara 
tydlig så att det inte sker så många missförstånd angående hur många 
lag det är, hur många de ska vara på plan och så vidare. Annars kan det 
lätt bli så att den som kan prata svenska eller den som skriker mest 
vill ha igenom sin vilja och då kan andra bli missnöjda. Sen så ska man 
självklart vara öppen för förslag, frågor och förändringar om gruppen 
vill det! För mig blir det enklare, roligare och mer tid för ungdomarna 
att spela fotboll om man är tydlig. 

Det är också bra att ha en god kontakt med de som jobbar till exempel 
på de ensamkommandes boende, att vara tydlig med vilka tider det är 
som gäller, vilka som är ledare och kontakter till dem. Att ha en god 
kontakt mellan boendet och kyrkan skapar förtroende som är otroligt 
viktigt!

Min främsta lärdom är ju att det är fantastiskt roligt och lärorikt att 
hålla i ett sådant här projekt, det är organiserat kaos, glädje, sköna 
ungdomar, fart och fläkt!”

Elias Nelson – Equmenia Smålandsstenar
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STARTA VERKSAMHET
I det här avsnittet finns samlade erfarenheter från Equmeniaföreningar och andra engagerade som arbe-
tar med asylsökande barn och ungdomar på olika sätt kring hur en kan starta en verksamhet, vad som är 
viktigt att tänka på och vilka viktiga lärdomar de har gjort. Det är upplagt kronologiskt, alltså som proces-
sen kan se ut för att få igång en verksamhet, och med samma struktur och ledord som i Equmenias ”Växa 
i tro”-plan. Relationer, Upplevelser, Berättelser, Delaktighet. Equmenia tror att alla de delarna behövs för 
att en verksamhet ska bli så bra och givande som möjligt och ge utrymme för barn och unga att växa, 
deltagare såväl som ledare. Även frågorna i första steget syftar bland annat till att starta en diskussion 
kring de fyra ledorden och hur de kan ta sig uttryck i en verksamhet som inkluderar barn och unga i asyl-
processen. I Equmenias material ”Väven – trådar som bygger ett tonårsarbete” finns än mer utförligare 
tips och konkreta instruktioner för hur ett arbete med ungdomar kan läggas upp. Det finns att ladda ned 
via Equmenias materialbank.

Steg 1. Prata ihop er i föreningen
Ett bra arbete med ungdomar och barn i asylprocessen 
grundar sig i att det är många som arbetar tillsam-
mans med ett gemensamt mål. Det är därför viktigt 
att ni i föreningen först pratar ihop er kring vad ni 
vill göra, varför ni vill göra det och hur ni ställer er 
till olika frågor som kan komma upp. Det skapar en 
större trygghet och säkerhet i föreningen. Här är några 
förslag på samtalsfrågor som ringar in saker som det 
är bra att ha tänkt igenom: 
 
Rörande större perspektiv angående föreningens roll 
och funktion. 

• Vad är vår förenings uppdrag och vision?
• Hur stämmer ett arbete med barn och unga i asyl-

processen in i vår vision?
• Varför vill vi arbeta med barn och unga i asylpro-

cessen?
• Hur kan ett arbete med barn och unga i asylpro-

cessen passa in med den övriga verksamheten i 
föreningen?

• Vad har vi för styrkor i föreningen?
• Vad har vi för svagheter?
• Vad innebär vår kristna tro i mötet med barn och 

unga i asylprocessen?
• Hur kan vi samarbeta med församlingen i övrigt?
• Vad har vi för behov av stöd utifrån?
 
 
En annan tydlig aspekt av ett välfungerande arbete är 
att föreningarna tycker att deras verksamhet är rolig 
och att de känner sig trygga med det innan de börjar 
rikta sig till asylsökande. Det är därför viktigt att prata 
igenom följande saker också. 

• Vilken verksamhet har vi idag som vi skulle kunna 
göra mer tillgänglig för ungdomar och barn i asyl-
processen?

• Vilken verksamhet gör vi bra?
• Vilken verksamhet tycker vi är roligast att arbeta 

med?

• Vill vi starta en ny verksamhet för barn och 
unga i asylprocessen eller snarare bjuda in till 
befintlig verksamhet?

• Vilka utmaningar ser vi i arbetet med befint-
lig verksamhet i relation till barn och unga i 
asylprocessen?

I en verksamhet med barn och unga i asylproces-
sen skapas det nya kontakter och byggs relationer. 
En viktig aspekt med arbetet som är värdefull att 
reflektera över är hur de relationerna underhålls 
och bärs i framtiden. 

• Vad tycker vi känns roligt med att skapa rela-
tioner till barn och unga i asylprocessen?

• Vad tycker vi känns svårt med att skapa relatio-
ner till barn och unga i asylprocessen?

• Vad vill vi ha för relation till de vi vill nå med 
verksamheten? Vill vi att de ska bli en del av 
föreningen och församlingen? Vill vi att de 
bara ska vara deltagare i verksamheten?

• Hur gör vi om vi märker att ungdomarna som 
redan finns i församlingen slutar komma om 
det kommer ungdomar som finns i asylproces-
sen?

• Vad gör vi om en ungdom vi har haft kontakt 
med ber om hjälp med att få gömma sig från 
exempelvis Migrationsverket på grund av 
utvisning? Gör anledningen att den behöver 
gömma sig någon skillnad?

Steg 2. Planera verksamheten
Om ni kommer fram till att ni vill ha en verksam-
het är det nu dags att planera vad ni vill göra och 
hur ni ska genomföra det. Här är ett antal tips, 
idéer och erfarenheter andra har gjort som kan 
vara en hjälp på vägen.

1. Be. Om ledning, vishet, styrka, glädje och mod. 
Det bästa vi kan göra är att lägga det här arbetet i 
Guds händer. 
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2. Undersök behovet på er ort!
Det bästa sättet för att se vad det finns för behov på 
er ort är att ta kontakt med Migrationsverkets mot-
tagningsenheter. Mottagningsenheterna är kontor 
som finns över hela landet och har till uppgift att 
hjälpa asylsökande med saker de behöver under 
ansökningsprocessen så som boende, bidrag och 
sysselsättning. Mottagningsenheten kan sätta er i 
kontakt med boenden i närheten av er, hjälpa er 
med inbjudningar till verksamheten och överhu-
vudtaget underlätta er verksamhet. Mottagnings-
enheterna har också möjlighet att ge ekonomiska 
bidrag. Ni hittar er närmaste mottagningsenhet på 
www.migrationsverket.se/kontakta-oss/hitta-till-oss

3. Hitta samarbetspartners!
Många ideella organisationer och nätverk arbetar 
med barn och unga i asylprocessen. Kanske finns 
någon av dessa på er ort? Kanske kan ni samarbe-
ta? Det finns stora möjligheter i att dela idéer och 
resurser med varandra. Här är några organisationer 
som ni kan kontakta: 

• Individuell Människohjälp –  
www.manniskohjalp.se 

• Röda korsets ungdomsförbund – www.rkuf.se
• Scouterna – www.scouterna.se
• Ingen Människa Är Illegal –  

www.ingenillegal.org
• Flyktinggruppernas Riksråd – www.farr.se
• Caritas – www.caritas.se
• Svenska Kyrkan – www.svenskakyrkan.se
• Studieförbundet Bilda – www.bilda.nu 
• Andra församlingar på er ort
• Idrottsföreningar
• Kommuner och landsting. 
 
4. Utforma er verksamhet!
Alla typer av aktiviteter kan användas i arbetet med 
barn och unga i asylprocessen. För vissa föreningar 
fungerar sport, för andra scout och för en tredje 
någonting annat. Det är inte verksamheten i sig 
som är nyckeln till ett roligt, vettigt och hållbart 
arbete utan vad ni fyller det med. Det kan dock vara 
klokt att minnas att exempelvis scout finns över 
hela världen och att många ungdomar har kommit 
i kontakt med sport på olika sätt vilket kan göra det 
enklare för ungdomarna att känna sig hemma i den 
typen av verksamhet, därmed inte sagt att annan 
verksamhet inte fungerar. 

Att använda sig av befintlig verksamhet kan ock-
så fungera finfint! I en förening anordnade varje 
grupp som träffades i kyrkan en aktivitet var på ett 
boende i närheten där scouterna hade en matlag-
ningskväll, aktiva på tonår hade en lekkväll och så 
vidare. Ett enkelt sätt att bredda antalet ansvariga 
och skapa möjlighet för många att skapa relationer. 

Här är några råd från andra föreningar kring vad de 
har tänkt på när de har utformat sina verksamheter. 
  

Relationer
• Ha roligt! Det är lättast att vara öppen och väl-

komnande om en själv känner sig trygg med det 
en arrangerar. Om ni ofta har bakkvällar och 
spelar volleyboll är det kanske lättare att bjuda in 
andra till än om ni gör någonting som är nytt för 
alla.

• Träffa ungdomarna på deras hemmaplan. I många 
fall är det att folk från föreningarna har spende-
rat tid på ungdomarnas boende som har gjort att 
de sedan kommer till föreningen.

• Om ni startar en ny verksamhet - ha en rutin för 
verksamheten där den är på samma tid och dag 
varje vecka. Då kan exempelvis boendet samord-
na andra aktiviteter och de boende veta om i för-
väg att den sker. Det är också viktigt för att bygga 
ett långsiktigt förtroende mellan er, de boende 
och boendet.

• Ha samma ledare så att det inte är nya ansikten 
för ungdomarna hela tiden. Detta är speciellt 
viktigt för ungdomar som kommer från krigstrau-
man eftersom de behöver extra tid för att bygga 
upp tillit och förtroende. 

Delaktighet
• Ha tydliga instruktioner. Det blir enklare och 

roligare för alla om det är lätt att förstå vad ni ska 
göra.

• Ha ett tydligt åldersspann som ni bjuder in. 
• Bjud på mat eller fika. Det är en särskild gemen-

skap som uppstår när en delar mat med varandra. 
Undvik då mat som kan vara förbjuden enligt 
vissa seden, exempelvis kan ni grilla kycklingkorv 
istället för fläskkorv. Ni kanske kan bjuda in de 
boende att baka något från sina hemländer?

• Kom ihåg att ungdomarna ni kan möta inte 
har några stora resurser. Undvik arrangemang 
som kräver massa utrustning och stora summor 
pengar om ni inte kan ordna fram utrustning och 
pengar själva.  

Upplevelser och berättelser
• Jobba långsiktigt. Barn och ungdomar i asylpro-

cessen lever liv med korta perspektiv, om ni 
exempelvis planerar en verksamhet som ni kan 
hålla igång under en hel termin istället för under 
en kväll kan det vara värdefullt för både ungdo-
marna ni möter och för er i föreningen.

• Jobba hållbart. Sprid ut ansvar mellan ledare och 
ta ansvar för varandra så att ingen står själv med 
allt. 

• Jobba tillsammans. Stötta varandra i föreningen 
och församlingen. Prata med varandra om hur ni 
upplever det ni gör.

• Var beredd på att situationer förändras snabbt. 
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Ibland går det fort i systemet, ungdomar byter bo-
enden, några försvinner, andra kommer till. Det 
kan vara smärtsamt att de som en har byggt upp 
en relation till under lång tid plötsligt försvinner. 
Sök stöd i varandra och i Gud.

Steg 3 Möt ungdomarna!
Det är mötet med barn och ungdomar i asylproces-
sen som det hela handlar om. Det är också det som 
många säger är det roligaste och mest givande i arbe-
tet, precis som i annan verksamhet inom Equmenia. 
Mötet med barn och ungdomar i asylprocessen har 
dock några speciella förutsättningar. Här några tips 
och goda råd. 

Relationer och berättelser
• Var öppna, tillmötesgående och lyhörda. Kom 

ihåg att mötet med er kanske är ett av få möten 
ungdomarna är med om som inte är med myndig-
hetspersonal eller andra asylsökande. Vårda den 
chansen.

• Var ödmjuk inför mötet med andra kulturer. Vi 
behöver inte veta allt om en annan kultur för att 
kunna närma oss människor som är bärare av 
den. Öppenhet, ödmjukhet och humor är en fan-
tastisk hjälp för att utforska kulturella skillnader. 
Kom ihåg att kulturen vi tror finns i andra länder 
kan vara lika främmande för de barn och unga vi 
möter som kommer från de länderna som för oss.

• Ge de barn och unga ni möter chansen att få 
slippa ses som asylsökande och bara få vara barn 
och unga. Ni har chansen att ge dem en paus i 
tristessen och sysslolösheten som asylprocessen 
innebär.

• Ha tålamod. Det tar tid att bygga upp relationer 
och förtroenden, både mellan personer och in-
stitutioner. Det kan ta lång tid innan något barn 
eller ungdom i asylprocessen vågar komma till 
era aktiviteter. Var ihärdiga.  

Delaktighet och upplevelser
• Kommunicera på det språk ni delar. Skratt och 

tårar är likadana, oavsett modersmål. Var inte 
rädda att bjuda på er själva.

• Håll fast vid att prata svenska. Många kan hjälplig 
engelska men det spelar roll för etableringen i 
Sverige, i vissa fall deras asylprocesser och relatio-
nen till föreningen och församlingen om de lär 
sig svenska.

• Våga ge de barn och unga ni möter ledaruppgifter 
och ansvar. 

• Var flexibel. Ungdomar och barn i asylprocessen 
är mitt uppe i stora processer, själsliga såväl som 
juridiska, och lever liv i stor osäkerhet. Det är 
svårt att veta om det kommer 5 eller 25 stycken, 
hur förberedda de är på aktiviteten eller på vilket 
humör de är på.

• Kom ihåg att de kommer från speciella om-
ständigheter och att de därför kanske har vissa 
förutsättningar som ungdomar som är uppväxta i 

Sverige inte har men att de i de flesta fall har kla-
rat av långt mycket mer än många andra. UNICEF 
rekommenderar alla som arbetar med ungdomar 
i asylprocessen att se dem som i grunden resurss-
tarka men samtidigt sköra.

• Sök stöd och kunskap hos andra organisationer 
som jobbar heltid med mötet med barn och unga 
i asylprocessen. Se tips längst bak i materialet.

 
Det är inte ovanligt att de barn och ungdomar vi kan 
komma i kontakt med i en sådan här verksamhet 
bär på olika trauman. Antingen på grund av erfaren-
heter innan flykten eller händelser under flykten. 
Ett trauma kan beskrivas som ett tidigare hot mot 
kärnvärden i livet som lever kvar i personen. Sådana 
kärnvärden kan vara upplevelsen av säkerhet, integri-
tet och värdighet, förutsägbarhet och tillit och tro på 
det goda i livet. En av Equmenias uppgifter är alltså 
att hjälpa ungdomen att läka traumat genom att hen 
återfår en trygghet i sina kärnvärden. 

Här är några råd angående vad Equmenias roll är 
i relation till det och vad en kan tänka på i mötet 
med barn och ungdomar som bär på trauma. Råden 
kommer ursprungligen från Röda Korset och Rädda 
barnen som arbetar med traumabehandling av barn 
och unga på flykt. 

• Tänk inte på traumat och se ungdomen istället. 
När en börjar spekulera om trauman så börjar of-
tast en viskningslek om ungdomen i fråga. Det är 
inte positivt för vare sig relationen till ungdomen 
eller för dennes läkeprocess. 

• Ett viktigt sätt för att läka trauman är att återfå 
rutiner och en social samvaro. Här kan återkom-
mande aktiviteter som Equmenia arrangerar 
spela en stor roll. 

• Det är inte Equmenias uppgift att träda in som 
terapeuter. Alla barn och ungdomar som är in-
skrivna hos Migrationsverket har rätt till psyko-
logisk hjälp även om alla inte får det. Equmenias 
uppgift är snarare att fokusera på medmänsklig-
het och vardaglig kärlek. 

• Börja inte förmå en ungdom att berätta om 
dennes upplevelser utan låt den ta initiativet. Det 
kan vara oerhört jobbiga berättelser men om du 
känner att du inte kan ta emot eller förvalta dem 
på rätt sätt, säg det då till ungdomen och hitta nå-
gon annan för den att prata med. Det ska finnas 
resurser på boendet, i annat fall kan de hänvisa 
dig vidare.

• En psykolog kan inte lösa ensamheten många 
barn och unga i asylprocessen känner som 
hindrar läkningen av trauma. Det kan däremot 
Equmenia göra. 

• Kort sagt – var varma, kärleksfulla och öppna. 
Som en är mot vem som helst alltså! 
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Det som särskiljer Equmenia från de flesta andra organisationer som anordnar aktivi-
teter för barn och ungdomar i asylprocessen är att vi tror att vi har något mer att er-
bjuda dem än en paus i allt vad en asylprocess innebär. Det är vår tro på Jesus Kristus 
och vår vilja att fler ska få och vilja ta plats i gemenskapen kring och med honom. 
Ibland kan det vara svårt att hitta fungerade former för hur det kan ta sig uttryck i 
verksamheten. Det kan kännas svårt eller obekvämt. Här är några tips och verktyg 
för hur vi kan komma förbi de hindren och få lättare att bjuda in och dela vår tro. 

RELATIONER
Det kan vara lätt att glömma bort att de barn och unga som finns i asylprocessen idag 
är långt mycket mer än människor på flykt. De är individer med erfarenheter, tankar 
och känslor. Det går alltså inte att säga vilka erfarenheter och tankar de har kring 
religion och kristendom de har sedan innan. Att behandla alla som nyfikna individer 
är ett bra utgångsläge. 

Med ett barn eller en ungdom som är ovan vid kyrkan och dessutom har levt eller 
lever ett otryggt liv tar det tid att bygga förtroendet som krävs för att pröva någon-
ting ovant. Ha tålamod och fortsätt välkomna och bjuda in. Var också ödmjuk inför 
människors olika förutsättningar och behov. 

UPPLEVELSER
Förberedelserna för andakten börjar när aktiviteten börjar. Om en vill få någon att 
känna sig välkommen till andakt behöver den få känna sig välkommen till verksam-
heten i övrigt först. Är det en varm och välkomnande gemenskap under aktiviteten 
blir det lättare för människor som är ovana vid andaktsliv att känna sig trygga även i 
andaktsstunden och för de som håller i aktiviteten att bjuda in. 

DELAKTIGHET
Alla barn och unga som finns i asylprocessen ska ges möjlighet till att lära sig svens-
ka. Att hålla andakterna på svenska är alltså positivt eftersom det ger dem ännu en 
möjlighet att träna på språket. Sedan finns det alltid en stor poäng i att använda ett 
lättbegripligt språk, även för de i gruppen som har svenska som modersmål.

BERÄTTELSER
Equmenia har flera bra material ni kan använda för att utforma 
andakter efter era behov och förutsättningar. I materialen finns det 
både färdiga andakter, reflektioner och tips kring metodik. I Equme-
nias materialbank finns materialen ”Glöd” för scoutarbetet, ”Puls” 
för Pulsarbetet, ”Kalle och Evelina” för de som är yngre än 12 år och 
”Kreativa Bönesätt” som är ett material med konkreta tips på hur 
en kan utforma andakter och bönesamlingar för ungdomar. 

ATT DELA MED SIG AV TRON
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Här är några saker som alltid är bra att tänka på
• Skapa ett rum för andakten. Antingen kan ni gå till en annan plats 

eller skapa en annan plats genom att släcka ned, tända ett ljus och 
sätta er en cirkel. Det är lättare för alla att fokusera på andakten om 
en byter miljö.

• Ge deltagarna enkla sätt att uttrycka sin bön och sina tankar på. 
Kanske tända ljus, skriva lappar, placera en sten på någon plats eller 
något annat.

• Förklara vad ni ska göra och i vilken ordning. Alla blir trygga av en 
struktur. Använd gärna bilder för att tydliggöra de olika momenten. 
Finns exempelvis på www.bildstod.se 

• Lyssna på lovsång eller sjung tillsammans. Musik och kreativa ut-
tryck är universella språk.

• Var uppmärksam på vad som händer i rummet och hur folk reage-
rar. Följ upp efteråt om det är nödvändigt.

• Håll tröskeln till budskapet låg – håll det lättförståeligt och lättill-
gängligt. Anpassa nivån till målgruppen.

• Var inte rädd för att utmana de barn och unga som brukar finnas 
med i verksamheten.

• Presentera inte alltid ett färdigt svar. Det finns ett värde i att få ung-
domarna att själva ställa frågor. 

Om någon vill veta mer och är nyfiken finns det många andra bra ma-
terial att använda. Om en vill veta mer om Jesus finns den här filmen 
om Jesus översatt till över hundra språk. Den finns för gratis visning 
här: http://www.jesusfilm.org/watch/the-story-of-jesus-for-children.html/
english.html 

Ett annat bra tips för vidare undervisning är Alpha för ungdomar. Där 
finns mycket material för bibelstudier för ungdomar på flera olika 
språk.  

Sök också stöd av församlingen i övrigt när det handlar om undervis-
ning och att leda någon till tro.  

Kom ihåg att en konvertering, det vill säga att byta tro, kan ha stora 
konsekvenser för den som konverterar. Framförallt för att den får göra 
ett aktivt val att följa Jesus såklart men det kan också påverka konverti-
tens status i gruppen den tillhör, att den exempelvis blir utfryst och att 
den kan bli utsatt för förföljelse i hemlandet om den skulle bli utvisad. 
Det kan också påverka Migrationsverkets bedömning av någons asylä-
rende om Migrationsverket inte tycker att det är en trovärdig konver-
tering eftersom det påverkar deras bedömning om den asylsökandes 
trovärdighet i stort. Därmed inte sagt att vi ska avstå från att bjuda in 
till andakt och bön, vår tro är det finaste vi kan dela med oss av, men 
det kan samtidigt vara bra att ha med sig flera perspektiv. Equmenia-
kyrkan erbjuder speciellt stöd till församlingar när det gäller frågan om 
konvertiter.
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De här andakterna kan användas under samlingarna för att 
förbereda en verksamhet med barn och unga i asylproces-
sen eller under en sådan verksamhet.

Att komma hem
En sak vi ibland glömmer bort med Jesus är att han inte verkar ha haft en särskild 
plats han kallade hemma. Han var visserligen uppvuxen i Nasaret och var mycket på 
särskilda platser men det står inte så mycket om att han till exempel hade ett eget 
hus. En gång säger en skriftlärd att han ska följa Jesus var Jesus än går. Då svarar 
Jesus att rävarna har lyor och fåglarna bon men att Människosonen inte har någon-
stans att vila sitt huvud. (Luk 8:19–20)  

Därmed inte sagt att Jesus inte hade hem. Det verkar som att Jesus snarare menar 
att han har hem överallt och inte bara på en särskild plats. Precis som när Jesus 
säger att alla som följer honom är hans familj så verkar han säga att alla som följer 
honom alltid ska hitta ett hem hos varandra. När han skickade ut lärjungarna i värl-
den för att sprida hans budskap så säger han också att de ska hitta boende och hem 
hos andra troende. Det är alltså så det ska vara att komma till en kristen gemenskap 
– som att komma hem. 

Bön
Tack Jesus Kristus för Din oändligt stora famn
Tack för att vi får vara Dina händer på jorden
Vi ber att vår bekvämlighet aldrig ska slå över i rädsla
Att vi ska våga välkomna och öppna dörren för alla som behöver det
Tack för att Du ger styrka, mod, och hopp.
Fyll oss med din kärlek och lär oss blir bättre på att visa den
Amen

 

Att vara ett i Kristus
I bibeln står det på flera ställen om vad kyrkan och kristna ska se som det viktigaste 
i någons identitet. I Galaterbrevet står det att ingen längre är jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna utan att alla är ett i Kristus. I Kolosserbrevet står det att 
bland kristna inte främst ska spela roll huruvida någon är jude eller grek, omskuren 
eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri. Det viktigaste är att vi är skapade 
och älskade av Gud.  

I Kol 3:14 står det också vad som framförallt ska leda oss i relationen till varandra 
och andra: ”Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.” 
Det är att vara ett i Kristus. Att inte låta gränser skapade av människan få vara grän-
sen för vilka vi älskar. Att se varandra som Guds skapelser och därför älska varandra. 

Bön
Tack Jesus Kristus för att vi får vara en del av Din gemenskap
Tack för att vi får ha vår trygghet i Dig
Bevara oss från att bli förblindade av hur vi människor delar in varandra
Välsigna oss så att vi kan se varandra såsom Du ser oss
Att vi i varje människa vi möter ska få se Ditt ansikte
Och få se oss själva och varandra som Dina älskade skapelser.
Amen 

FYRA KORTA ANDAKTER
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Att bjuda in
Ibland är vi människor rädda för det som är nytt och främmande. Vi vill gärna att saker ska 
vara förutsägbara och att vi ska ha kontroll. Och det är oftast en nödvändig trygghet att vi vet 
hur det närmaste livet kommer att se ut. Men om förutsägbarheten och tryggheten blir så 
viktig att vi utestänger de som behöver hjälp – då hamnar vi snett. Där kommer gästfriheten 
in i bilden.  

När Jesus skickar ut sina lärjungar i världen för att sprida budskapet så bygger hela planen 
på att människor ska visa sin gästfrihet. Lärjungarna får nästan bara med sig sandaler och en 
käpp. Resten lämnas upp till dem som lärjungarna träffar på under sina resor. Det är centralt 
för kyrkan att vara gästfri och erbjuda hus- och andrum för de som behöver det. I Hebreer-
brevet 13:2 läser vi: ”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som har gjort det har 
haft änglar till gäster utan att veta om det.”

Bön
Tack Jesus Kristus för att Du utmanar oss
Tack för att vi får vila i Din kärlek och i tron på att vi får ösa ur den källa av kraft Du är
Vi ber att vi ska få modet att se dem runt omkring oss som behöver få känna sig välkomna.
Låt oss inte bli förlamade av bekvämlighet
Tack för att Du har lovat att bära oss när det livet är svårt
Vi ber att vi ska få bära andra när de behöver det.
Amen 
 

Att skapa Guds rike
En av sakerna kyrkan världen över har gemensamt är Herrens bön, som finns i Matt 6:9-13. 
I gudstjänster och andakter världen över ber folk den bönen varje dag. I den bönen ber vi 
om att Guds rike ska komma och Guds vilja ska ske på jorden såsom i himlen. Att kyrkan 
har pratat om Guds rike på jorden har i alla tider gjort att kyrkan har hamnat i konflikt med 
världens makter. När vi ber att Guds rike ska utbreda sig på jorden och bekänner vår tro på 
Gud säger vi ju samtidigt att vi som kristna hör hemma i Guds rike. Det i sin tur betyder ju 
att vi som kristna främst ska följa Guds lagar, snarare än jordens lagar när de krockar. Det 
har gjort att kristna i alla tider har ställts inför val när staten till exempel skapar orättfärdiga 
lagar. Som med rasismen i USA på 60-talet som fick Martin Luther King att agera, eller när 
staten gör andra saker som upplevs som att de går emot Guds vilja, som med kristna fredsak-
tivister som förstör vapen som ska exporteras eller människor som hjälper andra att undvika 
utvisningar till förföljelse och död. Det är ett val mellan Guds rike eller världens riken. 

I en värld som vår, där det oftare är kärleken till pengar, makt och gränser som får styra än 
kärleken till vår nästa, behöver vi som kristna komma ihåg att vi har en tro på någonting 
som är större och starkare än världens makter. En Gud som är en källa av kraft och kärlek 
och som utmanar oss att våga låta Guds rike sprida ut sig, även om det krockar med världens 
riken.

Bön
Tack Jesus Kristus för att Du leder och visar oss vägen med Din kärlek
Tack för att vi får följa en annan ordning än den världen säger är rätt
Vi ber att Du ska välsigna oss med mod, kärlek, vishet och helig vrede när vi möter orättvi-
sor.
Vi ber att Du inte ska låta oss avskräckas av världens makter utan alltid våga stå upp för Dig
Tack för att Du kallar oss som vi är, med våra brister och fel.
Tack för att vi får lita på Ditt löfte och hämta kraft i din kärlek
Amen
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Rätten att söka asyl är en av de mänskliga rättigheterna. 
Den är en av de äldsta mänskliga rättigheterna och slås 
fast 1948 i den universella deklarationen om de mänskliga 
rättigheternas 14:e kapitel. Den utgår från att varje männ-
iska har rätt att söka skydd i annat land om den känner en 
välgrundad fruktan för förföljelse. I flyktingkonventionen 
från 1951 slås förföljelsegrunderna fast. Den säger att 
du får söka asyl som flykting om du känner en fruktan 
för att bli förföljd på grund av din etnicitet, nationalitet, 
religion, tillhörighet i en viss samhällsgrupp eller på 
grund av politiskt engagemang. I efterhand har även 
sexualitet och kön tillkommit som förföljelsegrund. 
Det ingår också i kraven att du blir förföljd antingen 
av staten eller att staten inte förmår eller vill förhindra 
förföljelsen och att det inte finns några internflyktsal-
ternativ, alltså att det saknas säkra delar av landet du 
flyr ifrån som du skulle kunna fly till istället. 

Du kan också söka asyl som alternativt skyddsbehövan-
de. Det är en status du får om du löper risk att straffas 
med döden, att utsättas för tortyr, annan omänsklig 
eller förnedrande behandling eller om du som civilper-
son löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad 
konflikt.

När du söker asyl så säger du alltså att du är förföljd på 
grund av den ena eller den andra anledningen och om 
kan du bevisa det så måste landet du söker i ge dig asyl. 
Det är därför det heter asylrätt.

I Sverige är det Utlänningslagen som slår fast villkoren 
för vem som ska få asyl. För den asylsökande går alltså 
processen att söka asyl i Sverige ut på att bevisa sin rätt 
till asyl enligt Utlänningslagen.

VADÅ ASYLRÄTT?
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Hur funkar det i Sverige?
Asylprocessen börjar med att du som asylsökande ansöker om asyl i 
Sverige genom att ta kontakt med Migrationsverket. Det sker vanligtvis 
vid den första kontakten med gränspolisen. Migrationsverket genomför 
då först av allt en undersökning om du har ansökt om asyl i ett EU-land 
tidigare. Detta görs genom att ta dina fingeravtryck och sedan söka i den 
europeiska databasen där alla asylsökandes fingeravtryck registreras. Om 
du har sökt tidigare skickas du tillbaka till det första landet du registre-
rades i. Detta är enligt Dublinförordningen som syftar till att skapa en 
gemensam gränspolitik för EU. Om du är under 14 år görs ingen kontroll 
av fingeravtryck. Dublinförordningen säger också att om ett land inte 
skickar tillbaka ett barn som ska prövas i ett annat land inom 18 måna-
der övergår ansvaret för prövningen på landet där barnet befinner sig 
just då. Det är en anledning till att många barn lever gömda.

Om du inte har registrerats i ett annat land är det Sveriges ansvar att 
pröva din ansökan om asyl. Det görs enligt vissa steg. Först hålls ett 
utredningssamtal där Migrationsverket frågar dig om saker som familj, 
identitet och var du kommer ifrån. Därefter görs en asylutredning där du 
själv får berätta om varför du söker asyl. Migrationsverket utreder sedan 
din berättelse och avgör sannolikhetshalten i din berättelse. I det här ske-
det kan Migrationsverket vilja göra till exempel en åldersutredning eller 
språkutredning för att avgöra ålder och härkomst på dig. Det kan också 
bli fråga om vidare utredning med fler frågor och förtydliganden. Efter 
att utredningen är avslutad avgör Migrationsverket ditt skyddsbehov 
vilket är det som avgör huruvida du får asyl eller inte. Därefter får du ditt 
beslut om att antingen få stanna i upp till tre år eller utvisas.

Det beslutet kan i sin tur komma att överklagas. Först till Migrations-
domstolen och slutligen till Migrationsöverdomstolen. Det är inte alla 
fall som tas upp av Migrationsdomstolen och ännu färre i Migrationsö-
verdomstolen. Det innebär också mer väntan för dig som sökande. Den 
lag som började gälla i juli 2016 säger att en sökande max får asyl i tre 
år, därefter ska en ny prövning göras. Om Migrationsverket anser att du 
uppenbarligen saknar skyddsbehov kan en avvisning komma att genom-
föras omedelbart. Det är exempelvis om du har fått asyl i ett annat land 
eller om Migrationsverket anser att ansökan är uppenbart ogrundad.

Vad spelar Equmenia för roll då?
Den här processen tar lång tid, i genomsnitt tar det ett halvt år innan ut-
redningen startar och i genomsnitt två år för hela processen till ett första 
beslut. Under den tiden kan du bo på ett av Migrationsverkets boenden 
runt om i landet. Det är också vanligt att människor flyttas mellan olika 
boenden. Den här tiden är en tid präglad av sysslolöshet och väldigt svår 
för många eftersom de inte vet om de får stanna eller utvisas någon an-
nanstans. Deras familjer och vänner kan ju också gå igenom samma sak 
någon annanstans i världen. Det är under de här långa väntetiderna som 
Equmenia kommer in. Vi har möjlighet att erbjuda verksamhet för barn 
och unga i asylprocessen och ge dem en paus i den långa väntan.
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• Alternativt skyddsbehövande  
Alternativ skyddsstatus kan den få som inte får flyk-
tingstatus men som riskerar att straffas med döden, 
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig 
eller förnedrande bestraffning, eller allvarligt skadas 
på grund av urskillningslöst våld med anledning av 
väpnad konflikt och inte kan använda sig av hemlandets 
skydd. Tillståndet är idag tidsbegränsat och gäller i ett 
år (13 mån). Efter 1 år gör Migrationsverket en ny pröv-
ning av ärendet. 

• Anläggningsboende 
Boende som Migrationsverket erbjuder den asylsökan-
de under väntetiden. (Tidigare flyktingförläggning.) 

• Asylsökande 
Den som lämnat in en ansökan om asyl och väntar på 
beslut. Bor på boende (ABO) eller hos vänner/familj 
(EBO). 

• Dublinförordningen 
Samlad rubrik för regler som fastställer vilket EU-land 
(plus Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz) som är 
ansvarigt för den asylsökandes ärende, beroende på i 
vilket land den asylsökande har registrerats. Den som 
flyr har alltså inte rätt att välja asylland. Efter en dom i 
Europadomstolen är Grekland undantaget från Dublin-
förordningen på grund av för dåliga förhållanden för 
asylsökanden. Barn under 14 år kollas inte gentemot 
Dublinförordningen i Sverige. 

• Eget boende (EBO)  
Boende under väntetiden, ordnat på egen hand (till 
exempel hos familj eller vänner). Den som har valt att 
använda sig av EBO har inte längre rätt till ABO. 

• Ensamkommande barn 
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år som 
kommer till Sverige utan förälder eller annan vårdnads-
havare. 

• Etableringsersättning 
Pengar som betalas ut under etableringstiden till den 
som söker asyl 

• Etableringssamtal 
Efter erhållet uppehållstillstånd bjuds en in till ett första 
etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen. 

• Flykting 
Flyktingstatus kan den få som känner välgrundad fruk-
tan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös 
eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhälls-
grupp och inte kan använda sig av hemlandets skydd. 
Tillståndet är idag tidsbegränsat och gäller i 3 år. Efter 3 
år gör Migrationsverket en ny prövning av ärendet. 

•  Flyktingkonventionen 
1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga 
ställning. 

• Förvarstagning 
Frihetsberövande av person efter beslut om avvisning/
utvisning, om Migrationsverket ser risk att personen 
håller sig undan. Om identitet av asylsökande är oklar 
kan det bli fråga om identitets-förvar. 

• God man 
En av kommunen utsedd person som skall ta tillvara ett 
barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. 
Bygger på att frivilliga ställer sig till förfogande som 
gode män. 

ASYL OCH MIGRATION - EN LITEN ORDLISTA
• HVB-hem 

Ett Hem för Vård eller Boende. En verksamhet inom 
socialtjänsten som kan ta emot enskilda under 18 år, t.ex. 
ensamkommande flyktingbarn, för omvårdnad, stöd och/
eller behandling i förening med ett boende. 

• Konversion/Konvertering 
Att byta religion. 

• Kvotflykting 
Utländsk medborgare som befinner sig under UNHCR:s 
(FN:s flyktingorgans) beskydd och erhåller uppehålls-
tillstånd, resa till och bostad i Sverige, enligt svenska 
statsbudgetens flyktingkvot. UNHCR ansöker om asyl å 
kvotflyktingens vägnar i samarbete med Migrationsverket. 
Antalet kvotplatser till Sverige per år är cirka 1900. 

• Laga kraft 
När ett beslut inte (längre) kan överklagas, får rättskraft 
och verkställs (avvisning/utvisning). 

• LMA 
Lagen om Mottagande av Asylsökande (med flera) 

• LMA-kort 
ID-handling för asylsökande under väntetiden (utfärdas av 
Migrationsverket). 

• Mottagningsenhet 
Migrationsverkets mottagningsenheter runt om i landet 
dit en vänder sig för frågor gällande sitt boende, dagersätt-
ning, särskilt bidrag och återvändande. 

• Mänskliga rättigheter 
Slås fast i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheter-
na. Där finns bland annat rätten till asyl och skyddet mot 
tortyr. 

• Nyanländ 
Person som har fått uppehållstillstånd. Erhåller cirka 300 
kr om dagen i etableringsersättning. Är skriven i en kom-
mun och har fått ett svenskt personnummer. 

• Offentligt biträde 
Juridisk hjälp som den asylsökande har rätt till, särskilt om 
Migrationsverket bedömer att den sökande kan komma att 
få nej på sin ansökan. 

• Papperslös 
Någon som saknar giltiga identitetshandlingar eller andra 
dokument som styrker dennes rätt att vistas i landet. 

• PUT 
Permanent Uppehållstillstånd 

• SFI – Svenska För Invandrare 
Svenskundervisning för den som erhållit uppehållstill-
stånd. 

• TUT 
Tidsbegränsat Uppehållstillstånd 

• UAT 
Uppehålls- och Arbetstillstånd.
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• Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar – www.sweref.org. 
Ger kostnadsfri juridisk rådgivning.

• Flyktinggruppernas Riksråd – www.farr.se 
Stöttar asylsökande, papperslösa och flyktingvänner med rådgivning,  
utbildning och representation.

• UNHCR – www.unhcr.org. FN:s flyktingorgan.
• Migrationsverket – www.migrationsverket.se. Den statliga myndigheten som 
• bland annat handlägger asylärenden har information kring  

asylprocessen, ordförklaringar och blanketter. Stödjer gärna ideella  
krafter som vill ordna aktiviteter för flyktingar.

• Sveriges interreligösa råd – www.interreligiosaradet.se. Information  
kring religionsfrihet och religionsdialog på flera olika språk.

• Ingen Människa Är Illegal – www.ingenillegal.org. Stöttar flyktingar  
i eller utanför asylsystemet med exempelvis boenden och ekonomi.

• European Christian Sports Union – www.readysetgo.ec. Ekumeniskt europeiskt  
nätverk som förenar sport och tro med många färdiga aktivitetskoncept för nedladdning.

• Ensamkommandes förbund – www.ensamkommandesforbund.se 
Förbund som drivs av självorganiserande ensamkommande ungdomar från olika länder.

• UNICEF, FN:s barnfond – www.unicef.se. Mycket resurser kring bemötande av barn och 
unga i asylprocessen, såväl psykologiskt som juridiskt.

• Equmenias materialbank – www.equmenia.se/materialbanken. Equmenias samlade fram-
tagna material.

• Alpha – www.sverige.alpha.org. Erbjuder undervisningskoncept i kristen tro för nyfikna. 
Finns mycket material och färdiga lektioner att tillgå även med särskilt ungdomsinrikt-
ning. 
 
TIPS PÅ BROSCHYRER, BÖCKER, SKRIFTER

• Så fungerar det att söka asyl – broschyr för ensamkommande barn och unga. Finns för 
gratis nedladdning på migrationsverket.se

• FLAX: en flygande start till språk och kultur i Sverige – undervisningsmaterial i svenska 
speciellt framtaget för undervisning på ideell basis, till exempel språkcaféer. Finns 
att köpa på Adlibris.

• Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige –material från Interreligiösa rådet som för-
klarar religionsfrihet på farsi, tigrinja och arabiska. Finns för nedladdning på 

• www.interreligiosaradet.
• Möta barn på flykt – enkel handbok för alla– bok från UNICEF om bemötande av barn 

och ungdomar i asylprocessen från krigsdrabbade områden. Särskilt riktat mot 
volontärer. Laddas ned gratis från https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/
mota-barn-pa-flykt 

• Action – tillsammans förändrar vi världen – material från Equmenia och Diakonia 
för ungdomar som vill öka sitt samhällsengagemang och förbättra världen.

TIPS PÅ KÄLLOR FÖR 
MER INFORMATION
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info@equmenia.se

Equmenia is responsible for all kinds of youth ministry within Uniting Church in Sweden. Equ-
menia has its foundation in the Christian faith and aims at discovering more of Jesus and allow 
faith in Him and His blessings to reach others. That is the reason for Equmenia’s existence. 

Equmenia consists of about 400 local associations and has about 19 300 members all over 
Sweden. Every week leaders, youth and children gather together for sport activities, scouting and 
prayer groups. Through this variety of activities Equmenia aspires to be a place where partici-
pants are acknowledged for who they are and also get a chance to get to know Jesus. 

Fellowship–Equmenia wants to be a vital player in shaping local fellowships all around Sweden. 
Fellowships where children and young persons can feel welcomed and well received, where they 
may contribute with what they have been given and what they have experienced.

Discipleship–To be a disciple is to choose to follow someone and to allow for life to be affected by 
that. Equmenia wants to follow Jesus and let goals, choices as well as values, be shaped by Him. 
Through that process we want to be tools for blessings for each other, others and all of creation.

Love–Jesus has said that God is love. Equmenia wants to create spaces where people may practice 
that love; practice to see, to receive and to pay it forward. Equmenia want to have a strong social 
commitment, for people far and near. Equmenia also wants to work with questions relating to 
environment and justice.

Growth–There is something unique in Jesus Christ. Something more people ought to have the 
chance to experience. For that reason Equmenia wants to an open community and invite more 
people to join in with their differences and gifts.
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Det är en fråga många som är engagerade i Equmenias 
föreningar har ställt sig de senaste åren. Vi är många som 
har blivit berörda av möten med och berättelser om de 
människor som av olika anledningar söker skydd i Sverige 
och önskat att vi kan göra någonting. 

”Gränslöst” är för dig som redan gör någonting, dig som 
vill göra någonting eller för dig som bara vill veta mer om 
hur saker fungerar. I ”Gränslöst” hittar du berättelser om 
verksamhet som finns i Equmenia idag, en handledning i 
hur du och din förening kan starta ett arbete för barn och 
unga i asylprocessen, tips kring hur en kan dela sina tro 
och fakta om hur asylprocessen går till, vad Equmenias 
roll är och vad asylrätt egentligen betyder. 

Equmenia har chansen att göra en enorm skillnad för 
alla de barn och unga som söker skydd i Sverige. De som 
söker skydd i Sverige har chansen att göra en enorm skill-
nad för Equmenia. Med ”Gränslöst” hoppas vi att alla som 
vill ta den chansen får möjlighet att göra det. 

”Gränslöst” är framtagen inom ramen för ”Integration och 
Mångfald” som är ett av samverkansområden mellan 
Equmenias regioner och riksorganisation. Henric Götefelt 
har varit projektledare och ansvarig för arbetet.

Vad kan vi göra för barn 
och unga i asylprocessen?


