
Eritreansk-ortodoxa kyrkan i Stockholm

”HAR GLOMMER VI 
ALLA VARA PROBLEM”
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EritrEanska ortodoxa 
tEwahdo kyrkan i svErigE
Medlemmar: 5 416
Församlingar: 5
Bildades: 1980-talet

s:ta Maria EritrEansk-ortodoxa försaMling
Medlemmar: 3 500
Bildades: 1989
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: ungdomsträffar, andlig 
vård, självhjälpsgrupper, mentorskap, samhällsinformation.
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– att komma hit är veckans  andliga 
mat, säger Medhane Amanuel. Det är lätt att 
känna sig ensam här i Sverige, men här får jag 
styrka och en bra känsla. 

Medhane är 24 år och kom som flykting till 
Sverige för några år sedan. Han får medhåll av 
jämnåriga Izgiamen Zeray:

– Särskilt viktigt tycker jag det är vid stora hög-
tider. Då kan jag sakna Eritrea väldigt mycket.

Det är fredag kväll i Akalla norr om Stock-
holm. Det är mörkt ute och runt tunnelbane-
uppgången är det tomt på folk. Den enda som 
trotsar kylan är höstvinden som yr upp löv i dri-
vor. Lysrörsljuset är vitt och kallt.

Ett stenkast från tunnelbaneuppgången ligger 
en tegelkyrka i funkisstil och när man passerar 
in genom entredörrarna är det som att träda in 
i en annan värld. Belysningen är varm och golv, 
tak och väggar går i bruna, röda och orangea to-
ner. Här är det också fullt med människor: fram-
för allt barn, kvinnor och ungdomar. 

fredag kväll är ungdomar nas kväll

i S:ta Maria eritreansk-ortodoxa församling. 
Ungefär tvåhundra tonåringar och unga vuxna  
lyssnar inne i den öppna, kvadratiska kyrkosa-
len. På tegelväggen vid altarplatsen hänger ett gi-
gantiskt träkors och under den en ikon av Jung-
fru Maria med Jesusbarnet i knät. 

Den som talar i kväll heter Daniel Desta, är 26 
år och diakon i kyrkan. Han predikar om hur 
man kan hitta sitt inre lugn och frihet i ett ibland 

stressigt och instängt liv. Han använder aposteln 
Petrus som exempel. 

– Petrus hade tappat sin tro! Men han bad Gud 
om hjälp. Och då kom han tillbaka till sin tro.

Svensk-eritreanerna, som tidigare varit en av 
de mindre invandrargrupperna i Sverige, har 
växt mycket de senaste åren. 2006 fanns det i 
Sverige strax över 6 000 personer med Eritrea 
som födelseland, tio år senare har den siffran 
passerat 20 000.  Lägger man till att Eritrea är ett 
relativt litet land – med endast med 6 miljoner 
invånare – kan man tala om en storskalig folk-
vandring norrut. 

För det är en vandring vi talar om här – i bok-
stavlig mening. Till fots, eller med rangliga bil-
transporter, tar sig många eritreaner genom de 

”Särskilt viktigt tycker jag det är 

vid stora högtider. Då kan jag sakna 

Eritrea väldigt mycket”.

Den svensk-eritreanska invandrargruppen har växt mycket de senaste åren. Detta ställer 
stora krav på den eritreansk-ortodoxa kyrkan i Sverige som fortfarande är ett litet samfund 
med små resurser. I norra Stockholm samlas man flera gånger i veckan för fira gudstjänst, 
undervisa och umgås.
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nordafrikanska öknarna upp till Medelhavets 
stränder. Över havet fortsätter resan i knappt 
sjödugliga båtar som alltför ofta kapsejsar. 

I bästa fall hittar vandrarna sedan en väg in i 
Europa. I värsta fall slutar resan i tragedi. Som 
till exempel i april 2015 när över 800 personer, 
varav 350 från Eritrea, omkom när en båt kap-
sejsade utanför den libyska kusten. 

– Resan de gör är omänsklig, säger Asgedom 
Berhe som är präst i församlingen. Det är inte 
ovanligt att de har begravt nära och kära under 
färden hit. 

Han bekräftar den bild som migrationsstatisti-
ken ger: många av de som flytt de senaste åren är 
unga personer, inte sällan under arton år.  Och 
det är inte bara unga killar, säger prästen. Även 
många unga kvinnor kommer. 

asgedom säger att många  han möter 
mår psykiskt mycket dåligt. Flera går i funde-

ringar kring självmord. Traumatiska upplevelser 
från den långa resan till Sverige är en förklaring, 
men inte den enda orsaken. De bär också en stor 
börda på sina axlar, som handlar om relationen 
till familjen i Eritrea. De har en dröm att hjälpa 
släktingarna där hemma ekonomiskt, men det 
kan vara svårt när man lever som nyanländ flyk-
ting utan jobb och kontakter. 

– Detta gör att många lever under psykologisk 
press och har stora skuldkänslor, säger Asge-
dom.

Till detta kommer ett ytterligare problem: 
många vill eller kan inte tala om ångest, depres-
sion, stress och frustration.

– I vår kultur är det skambelagt att tala om psy-
kisk ohälsa, säger församlingsmedlemmen Me-
aza Yared. 

Till vardags jobbar hon med hälsoinformation 
till nyanlända och är väl bekant med problema-
tiken.
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Efter fredagsgudstjänsten är det fika och uppsluppen stämning i kyrkans foajé. 
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” Resan de gör är omänsklig. Det 

är inte ovanligt att de har begravt 

nära och kära under färden hit.”

– Man vill inte prata om det, men det märks på 
dem. Många har problem att sova och koncen-
trationssvårigheter, säger Meaza. 

Hon tror att en del av den psykiska ohälsan kan 
härledas till problem med att anpassa sig och hit-
ta en plats i Sverige. Det kan handla om förvänt-
ningar som inte infrias.  Asylprocessen är också 
mycket svår. 

en studie från röda korset  visar att den 
psykiska ohälsan i Sverige 2016 är mycket ut-
bredd bland asylsökande från Eritrea. Gruppen 

lider av post-migratorisk stress och 87 procent 
av de asylsökande från Eritrea och Somalia har 
blivit utsatta för tortyr. 

– Många nyanlända eritreaner skulle må bra av 
att bryta tystnaden och söka professionell psy-
kiatrisk hjälp. Många känner inte till sina rättig-
heter, säger Meaza.  

Men även kyrkan har en viktig roll att spela i 
detta sammanhang. Det menar Aman Russom, 
sekreterare i kyrkostyrelsen:

– Vår församling fungerar som en trygghets-
zon. Här kan de få känna gemenskap och fak-
tiskt kunna öppna sig – trots de kulturella tabun 
som finns kring psykisk ohälsa. 

– I vår tradition har prästen rollen som ställfö-
reträdande psykolog eller ”andlig helare”. I sam-
tal med honom kan folk tala ut. Folk kommer till 
honom eller så kommer han till dem, på hem-
besök.

Prästen Asgedom Berhe säger att det första ste-

Dikaonen Daniel Desta håller predikan. Han talar om att hitta sitt inre lugn och använder aposteln Petrus som exempel. 
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get ofta  handlar om att berätta vad de gått ige-
nom och hur deras situation är i dag. Sedan kan 
man gå in på djupet.

– De vet att jag har tystnadsplikt, men många 
är ändå rädda och skygga. De har blivit lurade av 
många på vägen från Eritrea till Sverige. De litar 
inte på någon. 

sekreterare aman r ussom,  som enga-
gerat sig särskilt för kyrkans arbete med nyan-
lända, säger att man nu ser över olika sätt att 
utveckla arbetet med att ta hand om de många 
barn och unga vuxna som kyrkan kommer i 
kontakt med. 

– Vi försöker vara lyhörda för deras behov. 
Många söker kyrkans hjälp, och jag tror att det 
finns ett behov av att hitta sina rötter i den nya 
miljön de lever i. 

Den eritreansk-ortodoxa kyrkan behöver öka 
sin kapacitet i detta hänseende, menar Aman. 
Men man brottas med en organisation som förli-
tar sig på frivilliga krafter och som saknar admi-
nistrativa muskler. Det saknas lokaler och perso-
nalresurser. Vid sidan om S:ta Maria finns avdel-
ningar i till exempel Göteborg, Eskilstuna och 
Luleå som tvingas låna eller hyra lokaler. Endast 
en handfull präster uppbär lön.

– Vi sätter just nu i gång självhjälpsgrupper där 
ungdomar i kyrkan samlas för att prata om hur 
de kan stötta varandra. Etablerade svensk-eritre-
aner kopplas samman med de nyanlända och 
kan då fungera som förebilder. På detta sätt kan 
vi prata med nyanlända om hur man faktiskt kan 
anpassa sig till det nya livet i Sverige. Att det går 
att leva här. Många saknar helt de nätverk som 
behövs för att ta sig fram i det svenska samhället.

– Sen så försöker vi informera om aktuella äm-
nen som faran med droger och missbruk som 
tyvärr drabbar många unga, säger Aman. 

”Vi försöker vara lyhörda för de 

nyanländas behov. Många söker 

kyrkans hjälp, och jag tror att det 

finns ett behov av att hitta sina 

rötter i den nya miljön de lever i. ”

fredagkvällen börja lida  mot sitt slut i 
kyrkan i Akalla och stämningen är uppsluppen. 
Folk står samlade i smågrupper och pratar och 
skrattar. Daniel Desta har avslutat sin predikan 
och diakonskolan som samtidigt pågått på un-
dervåningen har slutat. 

Medhane och Izgiamen är också de på väg 
hem.

– Kyrkan har betytt väldigt mycket för mig. Jag 
är här flera dagar i veckan. Inte bara för att vi 
får lära oss om religionen. Här lär vi oss om rätt 
och fel. Om respekt. Här skapas en kärlek för vår 
grupp och vi kan känna oss hemma. När vi kom-
mer in här så glömmer vi alla våra problem, sä-
ger Izgiamen. l


