Integrationscentrum
Social resursförvaltning

Rätten att
söka asyl
Ett tema i utbildningen ”Att vara i väntan”
Handledning

www.goteborg.se/integrationscentrum

Tillhör:

Symboler
I materialet finns symboler som signalerar olika moment.

Kursledaren talar.
Helgrupp. Övning eller samtal.
Deltagarrunda. Varje deltagare får prata i tur och ordning.
Samtal i mindre grupper. Tre till fyra personer är lagom.
Deltagarna pratar två och två.
Deltagarna funderar eller skriver själva.

Vi har tagit fram materialet:
Utvecklingsansvarig: Anders Boklund och Jakob Sandahl
Produktion av text och innehåll: Sara Abiri/Emerga, My Andrén Rosenlind,
Ali Farsani, Maria Ottosson, Manel Saidi, Jakob Sandahl och Roya Vosooghi
Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Rubrik
Lärande utvärdering och processtöd: Contextio och Emerga

Rätten att
söka asyl
Det här temat handlar om situationen att vara asylsökande,
hur asylprocessen ser ut och vad som händer vid beslut.
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Mål och syfte
Asyl betyder fristad. När en person söker asyl söker hen skydd
i ett annat land än i sitt hemland. Att få asyl och skydd innebär
mycket mer än fysisk säkerhet. Man ska vara garanterad
åtminstone likvärdiga rättigheter som en annan utlänning,
inklusive tankefrihet, rörelsefrihet och frihet från tortyr och
trakasserier. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl. Det är
dock inte en mänsklig rättighet att få asyl, utan myndigheterna
prövar om du har rätt till skydd. Det är statens ansvar att
handlägga ens asylansökan. Det kan ta tid, ibland väldigt lång
tid. Under det här temat ska vi prata om processen att söka
asyl i Sverige, vilka lagar som styr den och var man kan få
mer information.

Förbered dig inför träffen
•

För mer information om asylprocessen gå in på
Migrationsverkets sida: migrationsverket.se/privatpersoner/
skydd-och-asyl-i-Sverige.html

•

Bekanta dig också med sidan från Länsstyrelsen:
informationsverige.se

•

Möblera lokalen så att deltagarna sitter så att
de ser varandra, gärna runt ett bord eller i ring.

•
•

Ha pennor och tavla eller blädderblock tillgängliga.

•

Välj ut någon av övningarna och håll pausgymnastik någon
gång under träffen när du tycker att det kan behövas mer
energi i rummet: vimeo.com/album/4658902

Förbered tekniken för att kunna visa film från digitala
plattformen.

1. Asylprocessen
Hälsa välkomna
Idag ska vi prata om situationen att vara i asyl: hur asylprocessen ser ut och vad som
händer vid beslut.
Ställ frågan:
Har ni några frågor eller tankar kring det ämnet som ni vill ta nu direkt?

Vi ska prata om hur asylprocessen ser ut, vilka lagar som styr vem som får asyl i Sverige
och vilka rättigheter man har som asylsökande.
Det finns mycket information på nätet, och vi kommer tillsammans att gå igenom
några av de sidor som har övergripande information om asylprocessen, både på svenska
och på andra språk.

Hälsa välkomna
Visa deltagarna informationsverige.se på aktuellt språk och be de deltagare
som har internet på sina telefoner att hitta sidan själva. Visa hur man kan
navigera på sidan.
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1. Inledning
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Filmer för asylsökande
Gå in på Migrationsverkets hemsida. Där finns filmer för asylsökande på olika
språk; migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Film/Allafilmer-pa-alla-sprak.html

Efter beslut – om du får stanna

migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-farstanna.html
Visa filmen ”Beslut” för att därefter prata om vad som händer beroende på
vilket beslut Migrationsverket fattar. Sidan innehåller mycket information och
finns på flera olika språk, så anpassa diskussionen efter deltagarnas frågor och
visa var de kan inhämta ytterligare information själva.

Efter beslut – om du får avslag

migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Avslag-pa-ansokan-om-asyl.html
Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga
skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och
återvänd, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet.
”Återvändande” från Migrationsverket

migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Film/Alla-filmer-paalla-sprak.html
Möjligheterna till stöd till återetablering

migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Avslag-pa-ansokan-om-asyl/Stodtill-ateretablering/Kontantstod.html
Det kan vara känsligt att prata om avslagsbeslut och återvändande men det
är viktigt att få rätt information kring hur reglerna ser ut och vilka rättigheter
deltagarna har om de skulle få avslagsbeslut. Uppmuntra och var öppen för
deltagarnas frågor kring avslag och återvändande men var tydlig med att
hänvisa vidare när det gäller deras egna ärenden.
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2. Asylprocessen

Andra bra hemsidor
Här är fler sidor med bra och tillförlitlig information som du kan visa och tipsa
deltagarna om:

FARR

FARR är en ideell organisation som bland annat hjälper till med kunskap om
asylprocessen. De har mycket information på sin sida farr.se, på svenska och engelska.
De tar också fram dokumentet ”Goda råd till dig som är asylsökande” som finns på flera
olika språk.
Goda råd till dig som är asylsökande

Flygblad med instruktion på sex språk om hur man
hittar dokumentet ”Goda råd till dig som är asylsökande”:
farr.se/images/pdf/GodaRad/Affisch-A4_sex_sprak_2.pdf
Vanliga frågor och svar om asylprocessen

Texten är på svenska, med möjlighet att Google-översätta.
sweref.org/fragor-och-svar-1/
Asylrätt

Asylrätt.biz har juridisk kompetens och bland annat
kostnadsfri rådgivning, hemsidan är på svenska.
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2. Asylprocessen
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2. Avslutning
Deltagarrunda
Låt alla deltagare svara på frågan:

• Vad tycker du var viktigast under dagens träff ?
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3. Avslutning

Kursledarens reflektioner efter träffen:
•

Vad tyckte deltagarna var viktigast under träffen?

•

Hur var deltagarnas delaktighet? Hur gjorde du
för att motivera/engagera/aktivera gruppen?

•

Vad tycker du var mest givande eller roligast under träffen?

•

Vad tycker du var svårt eller utmanande?
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Plats för anteckningar
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Plats för anteckningar
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