Multietnisk konference: Kirkens rolle i en flygtningekrise
Af Mikaela Ølholm Hougaard, 3K-praktikant, Tværkulturelt Center

Også i Danmark mærker vi den internationale flygtningekrise. Siden september 2015 har
omkring 100.0001 personer på flugt krydset den danske grænse – de fleste på gennemrejse for at
søge asyl i et andet skandinavisk land. Sidste år modtog Danmark 21.225 ansøgninger om asyl.
Det er det højeste antal siden Balkankrigene. Hvad er kirkens rolle i en sådan situation? Dette
spørgsmål var omdrejningspunktet for Tværkulturelt Centers multietniske forårskonference.

Tværkulturelt Center slog den 11.-12. marts dørene op for årets første multietniske
inspirationskonference i Fredens Kirke på Østerbro i København med temaet ”Jeg var
fremmed: Flugtens mange ansigter”. Hovedtaleren var archdeacon John Perumbalath, der er
assisterende biskop i den anglikanske kirke i Barking i London. I hans stift tager en række
kirker aktivt del i arbejdet med integration af mennesker på flugt og har stor erfaring med
koblingen mellem kirke og flygtninge.

Jeg var fremmed
Mellem smil og kaffekopper lyttede de omkring 100 konferencedeltagere til den indisk-fødte
archdeacons relevante og udfordrende undervisning, der ofte havde anderledes
indfaldsvinkler. John Perumbalath talte over fire lektioner om, hvordan kirken kan agere i en
flygtningekrise. Det blev påpeget, at flugt er et tema, der genfindes mange gange i Bibelen. Det
er bibelsk at flygte og bevæge sig. Jesus var selv flygtning i Egypten. Derfor bør kristne være
gæstfrie mod fremmede, for kristne er forpligtet til at hjælpe mennesker i nød. Ved at tjene
andre, tjener man Gud, blev det understreget med henvisning til blandt andet dette vers i
Bibelen:
“For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg
var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig,
jeg var i fængsel, og I besøgte mig…. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.” – Matt. 25: 35-36/40
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Den anglikanske archdeacon pointerede endvidere, hvordan mennesker i Vesten er så
velsignede på mange måder. Og med den velsignelse følger et stort ansvar. Et ansvar for at
tage os af hinanden. Derfor bør de europæiske kirker engagere sig og hjælpe mennesker på
flugt med de ressourcer, hver enkelt har.

I løbet af konferencen kunne man også høre fire flygtninge fortælle deres historie og
beredvilligt svare på de mange spørgsmål fra deltagerne, der var en blanding af danske
kirkegængere fra hele landet og flygtninge fra primært Syrien, Afghanistan og Eritrea.

En del af noget større
Under hele konferencen var humøret højt. I pauserne blev der snakket og grinet, og nye
bekendtskaber opstod. For ud over interessant undervisning var formålet med konferencen
også at skabe netværk og opmuntre deltagerne. For Alexander, der kommer fra Eritrea og i
dag bor i Tønder, var weekenden meget betydningsfuld: ”Jeg går herfra med en skøn følelse, da
det er første gang her i Danmark, at jeg føler mig som en del af et større fællesskab, hvor jeg
aktivt kan deltage,” siger han. Solomon fra Etiopien, der er asylsøger og bor i Jelling, fortæller,
at han tog med for samværets skyld og for at få stof til eftertanke: ”Jeg kom for at dele min
historie og for at tage del i fællesskabet. Her er et varmt miljø, og der er tid til at samle sine
tanker.”

For andre var det også det kristne budskab, der vakte nysgerrighed. ”Dette er min første
kristne konference i Danmark. Jeg kom, fordi jeg var nysgerrig omkring kristendommen og
kristne i Danmark,” fortæller afghanske Rooyeen, der som asylsøger kun har været kort tid i
Danmark.

En konference som denne er med til at sætte perspektiv på virkeligheden og give lyst til at
gøre en forskel. Det bekræftes af Ingeborg Kappelgaard fra København: ”Jeg kom, fordi jeg
nyder at være sammen med andre kristne. Jeg tager helt klart håb med mig hjem herfra.”

Næste multietniske inspirationskonference er den 4.-6. november 2016 i Aarhus.
Læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

