S:t Thomas katolska församling i Lund

VINTERKLADER SOM
VARMER OCH VALKOMNAR
S:t Thomas församling i Lund fungerar som en portal in i det svenska samhället för
nyanlända flyktingar. Församlingsmedlemmen Ivette Arroyo kom själv som invandrare till
Sverige för sex år sedan. Nu har hon har startat Flyktingar Lund, en omfattande
verksamhet för de nyanlända.
RomeRsk-katolska
kyRkan i sveRige
Medlemmar: 113 053
Församlingar: 44
Bildades: 1953

s:t thomas katolska föRsamling i lund
Medlemmar: 3 200
Bildades: 1970
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Språkundervisning, läxhjälp,
matlagningskvällar, jobbtips-föreläsningar, utdelning av kläder, skor och möbler,
Fifa-turneringskvällar för ungdomar, grillkvällar på våren och sommaren.
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Gabby, Roberta, Muna, Ivette och Emma står framför hyllan med barnleksaker i huset
där Flyktingar Lund samlar in och lämnar ut kläder och saker till behövande.
Språkundervisningen pågår i S:t Thomas lokaler i centrala lund. Volontärerna är utspridda ibland de nyanlända. Idag lär det sig ord som har med sjukdomar, läkarbesök
och apoteket att göra.

10

av frustration hos Ivette Arroyo. En frustration som växte
efter varje ny nyhetsrapport med rubriker som
”flyktingkris”, ”flyktingkatastrof ” och ”systemkollaps”. Efter att ha sett bilderna på den treårige
pojken Alan Kurdi, livlös på en strand vid Medelhavet, kände hon att hon var tvungen att göra
något.
Den 6 september 2015 uppmanade Påven
Franciskus alla katolska församlingar i Europa att vara beredda på att ta emot flyktingarna.
Som en konkret handling av solidaritet och kristen medmänsklighet:
”Evangeliet fordrar av oss att vi hjälper de människor som flyr för sina liv från krig och hungersnöd. Jag uppmanar biskoparna i Europas länder
att i sina stift understödja min appell och att påminna om att barmhärtighet är ett annat namn
för kärlek”, sade påven.
– Det blev en bekräftelse och uppmuntran till
att verkligen komma i gång, säger Ivette.
Tillsammans med andra församlingsmedlemmar och vänner från Lunds universitet – där
Ivette doktorerar – samlade hon sina tankar och
idéer och organiserade en första klädinsamling.
det började som en känsla

2015 samlades volontärerna för
första gången. De fick låna lokaler från en studentorganisation (Lunds nation) men nu håller
Flyktingar Lund mestadels till i S:t Thomas lokaler i centrala Lund. Genom Akademiska hus fick
de senare tillgång till ett litet hus mitt på Lunds
universitets campus. Det fungerar som uppsamlingsplats för donationer. Dit är också behövande välkomna för att få kläder, skor, leksaker och
möbler.
– Klädutlämningen är central. Det är här vi
möter familjerna, säger Ivette.
Ivette visar runt i uppsamlingslokalerna på
campus. Det är kallt i huset, utanför ligger ett
tunt snötäcke. Förutom Ivette finns här volon-

”Det är en sak att behöva be om
en jacka. Men när du inte kan köpa
kläder till dina barn och det är
vinter i Sverige så behöver du
mycket kläder.”
tärerna Muna Al Ibrahim, Roberta Ljubliana,
Emma Larsson och Hector Palma som har varit
engagerade i över ett år.
– Det är svårt att bara ta emot. Många är ovana
att behöva så mycket hjälp. Männen är stoltare
än kvinnorna, säger Muna, student från Jordanien.

i oktober

har ingenting med sig
och behovet av kläder och skor är enormt. Särskilt på vintern eller då en familj fått eget boende
– då behövs också möbler.
– Det är en sak att behöva be om en jacka. Men
när du inte kan köpa kläder till dina barn och det
är vinter i Sverige så behöver du mycket kläder,
säger Roberta.
Många som studerar i Lund är utbytesstudenter eller forskare från olika delar av världen. Ivette Arroyo själv flyttade till Sverige från Ecuador
för sex år sedan. Hon vet hur det är att börja från
noll på en ny plats. Ivette tror att dessa erfarenheter kan vara en tillgång i arbetet med flykting-

många flyktingar
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Flyktingar Lunds samlar till stora matlagningsdagar, då språkträningen är mer avslappnad.
Här sorteras kläddonationer.

Språkundervisning i S:t Thomas lokaler i
centrala Lund.
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arna. Hon får medhåll av Hector som flydde till
Sverige från Chile för trettio år sedan.
– Jag vet hur det känns, man kan inte ens språket. För mig är det en plikt att hjälpa, jag kan inte
glömma. Nu har jag en familj och ett bra jobb.
Det är en självklarhet för mig att göra något för
dem som kommer nu, säger Hector Palma.
– Katolska kyrkan i Sverige måste bli mer
”hands on”, säger Ivette. Som latinamerikan har
jag mycket erfarenhet, vi har haft mycket fattigdom och naturkatastrofer. Då har kyrkan ofta
hjälpt till. I Sverige har det funnits välfungerande system, människor har förlitat sig på det. Men
när systemet blir överlastat, då måste människor
reagera, säger Ivette.
tog form kände Ivette en viss oro kring att initiativet har en katolsk
avsändare.
– Vi är katoliker, de flesta som kommer är
muslimer. Vill de ändå ha vår hjälp? Jag pratade med Mohammed, en vän och doktorand på
universitet, som är muslim från Syrien. Han sa:
”Visst, absolut”. Jag frågade om han kunde mobilisera människor från ett muslimskt kulturcenter i Lund och det ville han. Sen började vi.
Flyktingar Lund har numera flera samarbetspartners: Islamiska Kultur Centret i Lund, Caritas Sverige, Caritas Lund, Lunds kommun,
Stadsbiblioteket, Lund International Rotary
Club, CaseLab, Värpinge IF, Lund BoIS, Lunds
Unga Katoliker och Akademiska Hus, bland flera andra.
– Muna är muslim och jag och Hector är katoliker. Roberta och Emma är inte troende. Vi är
en blandad grupp. Det är bra, vi har ofta livliga
diskussioner, säger Ivette och skrattar.
när flyktingar lund

klädinsamlingen fortsatte
arbetet. De besökte Södra Sandbys flyktingförläggning i Revinge. I tältlägret levde 200 män.

efter den första

”Muna är muslim och jag är katolik.
Roberta, Hector och Emma är inte
troende. Vi är en blandad grupp.
Det är bra, vi har ofta livliga
diskussioner”.
Flyktingar Lund samlade ihop varma jackor och
startade sporadisk språkundervisning i tälten.
Roberta Ljubliana var med som volontär och har
fortsatt sedan dess.
– De behövde någon som sa: ”Du är välkommen, du kommer att klara det. Om du försöker
så kommer det att gå bra”. Det viktigaste var inte
att vi var proffsiga utan att vi var där och försökte förmedla känslan av att det är möjligt, säger
Roberta.
– Integrationen startar redan i flyktingförläggningen, säger Ivette. Om du välkomnar dem
ordentligt från början så kan det ha stor betydelse och skapa en känsla av att de är välkomna.
Många flyktingar är väl medvetna om den främlingsfientlighet som också finns här.
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I det här rummet finns kvinnokläder och accessoarer. Volontärerna försöker sortera och
placera sakerna så att det ska gå lätt att hitta
bland plagg och storlekar.
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v i d s i d a n a v klädinsamlingen på campuset
så sker det mesta av S:t Thomas verksamhet för
flyktingar i församlingens lokaler på Stora Tomegatan i centrala Lund. Just i dag står det läxhjälp och svenskundervisning på schemat. Hadi
och Ajmal – båda ensamkommande killar från
Afghanistan – har hittat hit.
– Här jag får hjälp med matte och biologi, berättar Ajmal, 17 år, som drömmer om att bli läkare.
Han har varit i Sverige i ett år, en månad och tio
dagar, berättar han.
Det är svårt för honom att prata om familjen
och flykten till Sverige.
– Förlåt, men jag kan inte prata om det, säger
han och kämpar för att hålla tillbaka tårarna.
Han tittar bort och fortsätter:
– Min familj tog hand om mig. Nu tar jag hand
om mig själv.
Ajmals kompis Hadi har varit i Sverige ett
drygt år. Han går till alla aktiviteter som erbjuds
i Lund: språkcaféer, läxhjälp, verksamheten
”Jobbtips” i stadsbiblioteket, till hembygdsgården och till samtalsgrupperna som erbjuds de
ensamkommande.
– Jag känner stress nu eftersom jag aldrig gått
i skolan. Jag vill lära mig allt jättesnabbt. Träffa
människor, förstå dialekter – skånska och göteborgska, säger Hadi.
Ivette berättar att Hadi brukar dröja sig kvar
och prata med volontärerna när läxläsningen är
slut. Han är social och har lärt sig bra svenska
snabbt.
– Jag har varit här i ett år och nu pratar jag
svenska. Det är för att jag är med på allt. Läxhjälpen här är bra. I skolan är det ibland svårt att förstå allting – matematik, geografi, kemi – här får
jag hjälp. Jag måste jobba på, jobba hela dagen.
Lära mig mer! Tre gånger i veckan är jag på gymmet också, tillägger Hadi och skrattar.

”Jag känner stress nu eftersom jag
aldrig gått i skolan i hela mitt liv.
Jag vill lära mig allt jättesnabbt.
Träffa människor, förstå dialekter –
skånska och göteborgska.”
Lördagen är den enda dagen i veckan han inte
tränar svenska, läser läxor, gymmar eller är med
i samtalsgrupp.
p å s t o r a t o m e g a t a n finns också fader Johan Lindén, kyrkoherde i S:t Thomas församling. Han ser hur arbetet är berikande för alla –
inte bara för flyktingarna.
– Många har gått ifrån att bara ha hjälpt till genom att skänka pengar till att ha personliga kontakter med de som kommit hit, säger fader Johan
som berättar att de har ett nittiotal nationaliteter
i församlingen.
Många församlingsmedlemmar har liknande
erfarenheter som de nyanlända.
Ivette Arroyo vill hela tiden ligga steget före.
Hon har identifierat Flyktingar Lunds nästa ut-
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På måndagskvällar är det läxhjälp i S:t Thomas lokaler i centrala Lund. Hadi och Ajmal får hjälp med naturkunskapsläxan av volontären Hanna.

maning – det blir att hjälpa människor ut i arbete, lite som en arbetsförmedling. Kanske jobba
med praktik och liknande initiativ.
– Vi katoliker har en stark förankring i tron på
Gud. Vi måste leva efter den. Kärleken är inte
bara till för mig själv. Man måste agera. För Hector och andra ickereligiösa personer är det solidaritet. För mig är det en barmhärtighetshandling att hjälpa andra, det är så jag förstår det, säger Ivette.
var på ett Sverigebesök
i oktober 2016, då tackade han de som arbetar
med flyktingar.
– Det var inspirerande och han bad oss att fortsätta. Fler och fler i församlingen har förstått
meningen med det här arbetet, säger Ivette. l

påven franciscus
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”Vi katoliker har en stark förankring
i tron på Gud. Vi måste leva efter
den. Kärleken är inte bara till för mig
själv. Man måste agera.”

