❤ REFUGEES ARE WELCOME ❤
❤ TIPS TILL DIG SOM VILL HJÄLPA ❤
Asylrätt är komplicerat.
Det finns smugglare som förser människor med missvisande instruktioner.
Det finns dåligt pålästa jurister i asylproceduren. Det finns dåliga utredningar och beslut.
Det finns vänliga medmänniskor som ger råd som saboterar för asylsökande.
En del av de råd som cirkulerar har getts långt innan de asylsökande kom till Sverige.

Vanliga frågar med korta svar:
NEJ - det finns inga lagliga vägar in i EU. Flyktingar anlitar oftast smugglare för att kunna fly.
EU:s regelverk innebär att det krävs inresetillstånd (visum) för att resa in i EU från de flesta
länder. Det går idag inte att få visum för att söka skydd. För att kunna söka asyl måste du
befinna dig på plats i ett EU-land.
Enligt svensk praxis är det svårare att få visum ju farligare det är i ditt hemland. Är det livsfarligt
att befinna sig i hemlandet så får du inte inresevisum till Sverige.
JA - Sverige tillämpar Dublinförordningen. Förordningen är en del av EU:s gemensamma
asylsystem. Den innebär att en asylsökande som kommer till EU har rätt att få sin ansökan
prövad enbart i ett land. Varje medlemsstat har ändå möjlighet att ta på sig prövningen av en
asylansökan. Det står i förordningens artikel 17.
JA - Sverige överför människor till annat EU-land. Människor skickas till det EU-land de lämnat
sina fingeravtryck, eller har visum till. Det är mycket svårt att ändra på i Sverige. Det finns
undantag.
NEJ - alla asylsökande som rest från andra EU-länder skickas inte tillbaka (överförs inte). Sverige
har inga yttre EU-gränser, ändå får många människor söka asyl i Sverige varje år.
NEJ - Ensamkommande barn överförs inte till annat EU- land, där barnet lämnat fingeravtryck.
JA - För de allra flesta är det en nackdel att vänta med att söka asyl. Det sätter ner
trovärdigheten att ha väntat.
NEJ - det är inte bra för ensamkommande barn att hålla sig undan ett halvår innan de söker
asyl. Det är en katastrof att rekommendera så eftersom barnet drabbas.
NEJ - det är inte lättare att få asyl i Finland än i Sverige, generellt sett.
NEJ - Sveriges asylplatser håller inte på att ta slut.
JA - Migrationsverket ordnar boende och mat till asylsökande, minst lika bra som i någons
bäddsoffa eller källare. Det är Sverige hyfsat bra på. Asylproceduren lämnar mycket övrigt att
önska.

NEJ - polisen griper inte och skickar ut människor som precis sökt asyl. Polisen kan gripa en
person som befinner sig här utan tillstånd och inte söker asyl.
JA - ensamkommande barn får asyl i Sverige, ungefär nittio procent av dem.
Barn beviljas inte uppehållstillstånd för att de är ensamkommande barn. De får det för att de är
flyktingar eller skyddsbehövande. I år, till sista augusti 2015, hade 84 % av de ensamkommande
barnen som fått tillstånd, fått det pga. behov av skydd.
Alltså: 84 % av de beviljade tillstånden har beviljats enligt samma regler som gäller för vuxna.
NEJ - ensamkommande barn sätts inte i fängelse tills de fyller 18, de får bo på ungdomshem
eller familjehem.
JA - en del asylsökande får alla avslag och riskerar att bli papperslösa om de inte lämnar Sverige.
NEJ - man kan inte undvika att bli papperslös genom att inte söka asyl.
JA- Sverige deporterar människor med tvång om de fått definitivt avslag på asylansökan.
NÉJ - Sundsvalls Asylkommitté gömmer inte människor.
JA - Sundsvalls Asylkommitté ger råd till människor som är gömda eller papperslösa.
NEJ - man får inte asyl för att man är extremt bra på en idrott.
NEJ - man kan inte gifta sig till asyl. Det är andra regler som gäller.
NEJ - man kan som vuxen person inte få hit sina föräldrar, eller sina vuxna barn, på anknytning.
JA - det kan bli svårt att få tag på vinterkläder. Second hand-butiker och insamlingar finns på
många ställen, särskilt på mindre orter. Asylsökande kan söka klädbidrag hos Migrationsverket,
ansökan bör vara tydlig. Bidragen utbetalas utifrån priserna på Second hand. Ensamkommande
barn söker klädbidrag med hjälp av sin gode man.

