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Rapport om studiebesöket i Sverige, 16–17 december 2015

I december 2015 och januari 2016 besökte EESK-delegationer elva EU-medlemsstater för att möta

civilsamhällsorganisationer som arbetar med migranter i syfte att identifiera problem, behov,

misslyckanden, framgångar och bästa praxis hos de olika aktörerna i den pågående flyktingkrisen.

Målet med detta är i slutändan att påverka utformningen av EU:s politik. Delegationen till Sverige

bestod av Karin Ekenger (Sverige, Arbetsgivargruppen), Anica Milićević Pezelj (Kroatien, 

Arbetstagargruppen) och Ulrika Westerlund (Sverige, Övriga intressegrupper) den 16 december

i Stockholm och Oskar Wallner (Sverige, Övriga intressegrupper) den 17 december i Malmö.

Delegationen fick stöd av Annemarie Wiersma från EESK:s sekretariat.

1. Situationen i Sverige

Under 2015 tog Sverige emot 165 000 flyktingar och är därmed det EU-land som har tagit emot flest

flyktingar per invånare. När invandringen var som störst anlände upp till 10 000 flyktingar varje

vecka. Det svenska systemet är utformat för 6 000 ankommande flyktingar per månad, en siffra som

alltså har överskridits ordentligt under de senaste månaderna. Även om regeringen så sent som

i september sa sig kunna hantera situationen, ändrade man sig senare under hösten, delvis på grund av

det offentliga motståndet mot dess välkomnande attityd. I november meddelade regeringen att man

skulle återinföra passkontroller vid gränsövergångarna i hopp om att detta skulle leda till att antalet

ankommande flyktingar minskade.

Som en följd av detta, och på grund av rykten om vilka nationaliteter som lätt kunde få skyddsstatus

i ett visst land (exempelvis sades irakiska män ofta beviljas skyddsstatus i Finland), ökade antalet så

kallade transitflyktingar i Sverige. Transitflyktingar reser genom Sverige på väg till sina slutliga mål,

exempelvis Norge eller Finland, utan att ansöka om asyl. Detta var ett nytt fenomen för Sverige, och

landet saknar resurser för att inkvartera och hjälpa dessa människor. Dessutom hade många migranter

fått vilseledande information och agerade utifrån felaktiga uppgifter, och det var därför ofta väldigt

svårt att ge dem rätt information och hjälpa dem på bästa sätt.

2. Beskrivning av mötena

a) Caritas Sverige

Även om det civila samhället har visat att man vill och kan hjälpa till beslutade den svenska

regeringen ändå att skärpa lagarna och stänga gränserna för flyktingar. Det hade varit bättre om

regeringen hade uppmanat det civila samhället att hjälpa till att ta emot flyktingar och ordna med

boende åt dem.
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b) Evakueringsboende för barnfamiljer på flykt

Boendet drivs av Stockholms Stadsmission i samarbete med Rädda Barnen, Röda Korset och Muslim

Aid. Vi visades runt på boendet, som hade inrättats på begäran av regeringen inom loppet av

48 timmar. Det rör sig om ett kortvarigt bostadsprojekt, som ursprungligen bara skulle pågå till slutet

av december. När vi besökte boendet hade projektet just förlängts till slutet av januari, och först

i mitten av januari skulle man få reda på om det skulle förlängas på nytt. Detta inverkade förstås på

anställningstryggheten, och de anställda på boendet var alla på jakt efter mer permanenta jobb.

c) Islamic Relief, Svenska kyrkan och Sveriges Unga Muslimer

Vi träffade företrädare för Svenska kyrkan och Islamic Relief i församlingen och besökte även

moskén. Tillsammans har de ordnat med boende och sanitära anläggningar, införskaffat livsmedel,

inrättat en informationspunkt och vidtagit andra åtgärder för att hjälpa flyktingarna under

höstmånaderna. Eftersom antalet ankommande flyktingar hade minskat, ville de nu starta nya gemen-

samma projekt (boende för ensamkommande barn, jobb för missgynnade personer och språkkurser).

Man påpekade att det fanns en informationsklyfta: personer ute på fältet delade oftast inte med sig av

sina erfarenheter till dem som skötte det politiska arbetet. Därför var politiken sällan utformad med

hänsyn till den faktiska situation som råder ute på fältet. Detta var en försummad möjlighet.

d) Rundabordsmöte med RFSL Newcomers, Refugees Welcome, FARR, Tamam,

fackförbundet Kommunal och Akademikerförbundet SSR

Vi samlade två fackföreningar och ett antal icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer och

talade med dem om de utmaningar som de stora flyktingströmmarna ställer oss inför. Frivilligarbete

ansågs vara viktigt, men man påpekade att sådant arbete inte bör utgöra normen eller praktiseras

permanent. Det måste finnas pengar och utrymme för välutbildade och välinformerade yrkespersoner.

Under de senaste månaderna har personal ofta rekryterats väldigt snabbt, vilket kan leda till

säkerhetsproblem, inkompetens och en oförmåga att hantera en hög arbetsbelastning. Den senaste

tidens politiska kursändring och motsvarande regeländringar (stängningen av gränserna) ansågs vara

kontraproduktiva, eftersom de ledde till att regeringens kontroll över situationen minskade.

e) Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund

Under mötet på Svenska Röda Korsets huvudkontor talade vi om organisationens verksamhet och

betydelsen av de 1 200 frivilliga som arbetar med katastrofhantering. Svenska Röda Korset ägnar sig

inte i första hand åt sjukvård eller screening av nyanlända migranter. I stället bidrar man med socialt

och juridiskt stöd, samt stöd till myndigheter som arbetar för att integrera asylsökande, där fokus

ligger på språkkurser och sociala aktiviteter. För att upprätthålla engagemanget hos de frivilliga har

Röda Korset satsat på att utbilda dem. Man anordnar även olika aktiviteter för att se till att deras

motivation upprätthålls i det långa loppet. Alla rutiner och riktlinjer har dokumenterats, vilket gör det

lättare att utbilda ny personal och nya frivilliga, och många aktiviteter och operationer utförs med

hjälp av checklistor.



3/7

f) Stockholms Stadsmission – Crossroads dagcenter

Crossroads stöder hemlösa EU- och tredjelandsmedborgare som har flyttat till Sverige från en annan

EU-medlemsstat. Crossroads tillgodoser både grundläggande behov, bland annat i form av måltider

och duschar, och långsiktiga behov, i form av hjälp med arbetssökande och juridisk och social

rådgivning. Många som kommer till Crossroads för att få hjälp är tredjelandsmedborgare som har

erhållit ställning som varaktigt bosatta i en annan medlemsstat och som har utnyttjat sin rätt till fri

rörlighet, men som av olika anledningar nu står utan både arbete och bostad. En annan kategori är

tredjelandsmedborgare som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i en annan EU-medlemsstat och

som inte är medvetna om att deras rätt till arbete, social trygghet och boende i andra EU-länder är

begränsad. Den ekonomiska krisen har lett till att den här typen av migration inom EU har ökat, och

Crossroads, som ursprungligen var inriktat på svenska medborgare och EU-medborgare, har fått

anpassa sig till alltmer föränderliga behov.

g) Läkare i världen

Läkare i världen är en människorättsorganisation med fokus på hälsa, som ingår i det internationella

nätverket Médecins du Monde. Flera kvinnor som behandlas hos Läkare i Världen lät oss ta del av

sina berättelser, och dessa tyder på att det finns tillräckliga skäl för att bevilja dem asyl. Kvinnornas

berättelser är dock inget som migrationsmyndigheterna känner till, eftersom det oftast bara är mannen

som, i egenskap av familjens överhuvud, intervjuas när familjer ansöker om asyl. Läkare i världen

insisterar på att alla kvinnor ska intervjuas för sig, om möjligt utan mannens närvaro och av en kvinna

med en kvinnlig tolk.

h) Kontrapunkt

Kontrapunkt är både ett kulturhus och ett socialt center. Det fungerar som en kulturell plattform som

främjar det fria och oetablerade kulturlivet, med särskild tyngdpunkt på att vara en undergroundscen

för subkultur med lokala och globala rötter. Kontrapunkt hade samarbetat nära med Muslimska

Församlingen ("turkiska moskén") under månaderna före vårt besök. I höstas arbetade man aktivt med

att organisera mottagande och inkvartering av flyktingar som kom till Malmö. I september hade man

gett flyktingar skydd för natten vid 16 000 tillfällen. Dessutom tillhandahöll man kläder, väskor,

medicinsk hjälp och toalettartiklar. Man startade även ett soppkök för att tillhandahålla måltider,

erbjöd språkutbildning och viss juridisk hjälp och anordnade kulturevenemang och sociala aktiviteter.

Många frivilliga fick även utbildning under denna period. De var mycket besvikna över att regeringen

plötsligt beslutade att Sverige inte längre kunde hantera flyktingtillströmningen, medan de

organisationer som de arbetade för var övertygade om att detta var möjligt (i slutändan tillbakavisades

deras hjälp och gränserna stängdes).
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i) Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen representerar staten i länen och fungerar som en länk mellan lokalinvånarna,

kommunala myndigheter, regeringen, riksdagen och centrala statliga myndigheter. Att integrera

flyktingbarn i skolväsendet visar sig ibland vara svårt. Länsstyrelsen vill ta itu med den utmaning som

transitflyktingar som inte begär asyl i Sverige och därför inte omfattas av det svenska mottagnings-

systemet utgör, men finner sig begränsade av reglerna. Att ge flyktingar tillfällig skyddsstatus kan

enligt Länsstyrelsen ha en negativ effekt på integrationen, eftersom utsikterna till en långvarig vistelse

har stor positiv inverkan på människors motivation att integrera sig i värdsamhället. Länet har också

kämpat för att hitta boende åt alla de flyktingar som anlänt under de senaste månaderna.

j) Skåne Stadsmission

Hos Skåne Stadsmission kan flyktingar få juridisk rådgivning, mat, kläder, socialt stöd och delta

i sociala aktiviteter. Det finns ett stort behov av rättshjälp, men endast en eller två icke-statliga

organisationer i Malmö har anställt en jurist som ger rättshjälp. Detta beror främst på att man saknar

resurser, vilket gör att man lider brist på kvalificerad personal och även har svårigheter att anställa

utbildade tolkar. Man påpekade att det var viktigt att a) samarbeta med andra organisationer som är

specialiserade på vissa områden och b) ingå i ett nätverk så att man kan utbyta erfarenheter och

kunskap.

k) Svenska kyrkan

Sedan september förra året har man kunnat öppna S:t Johannes kyrka som tillfälligt natthärbärge för

flyktingar. Migrationsmyndigheterna drog nytta av denna möjlighet under tre veckor i september och

under november när de inte längre kunde inkvartera alla ensamkommande män. De senaste

ändringarna av den svenska lagstiftningen och politiken kommer sannolikt att få oönskade

konsekvenser i form av mer irreguljär migration, fler papperslösa migranter och relaterade sociala

problem. Ansvaret för att hjälpa dessa människor kommer framför allt att vila på det civila samhället

eftersom papperslösa migranter är osynliga för myndigheterna.

l) Ensamkommandes förbund

Ensamkommandes förbund fungerar som ett socialt nätverk där ensamkommande barn och ungdomar

kan stödja och stärka varandra. Trots att man för en kontinuerlig dialog med myndigheterna har man

stora svårigheter att få finansiering till sin verksamhet. Väldigt lite personal arbetar därför inom

projektet, och man förlitar sig främst på frivilliga och ungdomarna själva. Många unga migranter är

dåligt informerade om sin situation och sina rättigheter och skyldigheter och känner sig utblottade och

tomma. Mötesplatsen är därför mycket viktig för dem, eftersom den ger dem en plats där de känner

sig trygga och tillfreds.
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3. Slutsatser

a) Rättslig och politisk ram

EU saknar både en gemensam lösning för att hantera det stora antalet ankommande flyktingar och ett

verkligt gemensamt asylsystem. EU:s lagstiftning genomförs inte alltid korrekt och medlemsstaterna

följer inte alltid folkrättens bestämmelser och internationella normer.

Sverige har skärpt sina lagar till följd av den mycket stora flyktingtillströmningen. Landet skulle ha

dragit fördel av mer engagemang och solidaritet på EU-nivå. Efter delegationens besök i Sverige

i januari 2016 har den svenska regeringen infört lagstiftning som tvingar transportörer (t.ex. vid resor

med färja, buss och tåg) att kontrollera passagerarnas identitetshandlingar innan de reser in i Sverige.

Hänsyn måste tas till de enskilda migranternas behov, inte bara i samband med omplaceringsbeslut,

utan även i själva asylförfarandet. Man måste även bli bättre på att kartlägga och hjälpa utsatta

grupper och personer. Exempelvis ägnas väldigt lite uppmärksamhet åt manliga offer för sexuella

övergrepp, trots att sexuella övergrepp mot män är relativt vanliga i vissa delar av världen.

Oaktat vikten av att regler och förfaranden genomförs bör man se till att inte sätta flyktingars och

migranters hälsa på spel. Flyktingar är exempelvis skyldiga att registrera sig hos myndigheterna

(ansöka om asyl) innan de kan få vård. I extrema nödsituationer kan detta få allvarliga konsekvenser.

När man organiserar mottagande av och stöd till flyktingar är det också viktigt att man inser att lokala

normer och standarder kan vara för högt satta och att det inte nödvändigtvis är ett problem om de inte

kan uppfyllas. Migranter och flyktingar har ofta lägre förväntningar på mottagningsanläggningar än vi

tror. De kanske föredrar att bo på en anläggning som inte nödvändigtvis uppfyller alla krav hellre än

att tvingas leva på gatan.

Många migranter och flyktingar lider av trauman från det som fick dem att lämna sitt hemland eller

från själva resan. Behandlingen av sådana trauman kan underlättas genom familjeåterförening eller

utsikterna till sådan.

Det konstaterades att tillfällig skyddsstatus försvårar integrationen och att en restriktiv migrations-

politik leder till irreguljär migration.

b) Allmänhetens stöd och samordning

Om fler får upp ögonen för fördelarna med migrationen kommer allmänhetens stöd för migrationen

att öka, vilket även kommer att öka stödet för en gemensam EU-strategi för flyktingmottagande.
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Många byar i avlägsna delar av Sverige håller på att avfolkas. Dessa byar drar nu fördel av de

nyanlända flyktingarna, som bland annat bidrar med arbetskraft, ökar konsumtionen och fyller de

tomma skolbänkarna. De positiva effekterna av migrationen – som utan tvekan märks även på andra

håll i Europa – kunde lyftas fram mer för att öka allmänhetens stöd för migrationen.

Det har visat sig att det finns många fördelar med att involvera människor med invandrarbakgrund

i mottagnings- och integrationsarbetet. Dessa människor kan fungera som kulturella och språkliga

tolkar och dela med sig av sina erfarenheter till nyanlända flyktingar. Detta ökar inte bara

flyktingarnas förståelse för värdsamhället, utan bidrar även till en positivare inställning till flyktingar

i värdsamhället.

c) Det civila samhällets roll och kapacitet

Vid bedömningen av om ett land kan hantera tillströmningen av flyktingar bör man även ta hänsyn till

det civila samhällets kapacitet.

Organisationerna bör helst hålla sig inom sina kompetensområden och samarbeta för att komplettera

varandra i stället för att försöka erbjuda alla sorters verksamheter själva. De olika organisationerna

som ingår i stödnätverk bör hålla regelbundna samordningsmöten. Det skulle också vara till fördel om

de dokumenterade sina gemensamma initiativ för framtida användning, samt om de upprättade

checklistor, förfaranden osv.

Flyktingar talar sällan värdlandets språk och vissa talar inte heller något annat europeiskt språk (t.ex.

engelska, franska eller tyska). Det kan därför vara bra att anställa personal som talar arabiska eller

något annat vanligt förekommande främmande språk, men organisationerna kan även använda sig av

ett nätverk av informella tolkar. Det kan då röra sig om frivilliga som hjälper till att lösa

grundläggande språkproblem (oftast per telefon) när så behövs. Det är viktigt att finna rätt balans

mellan de risker och fördelar som finns med att använda utbildade eller informella tolkar.

För att kunna förutse flyktingströmmarna har det civila samhällets organisationer hållit kontakten med

andra, liknande organisationer i Europa för att utbyta information (om antal flyktingar, deras vägar,

destinationer osv.).

d) Finansiering och stöd

Det finns ett uppenbart behov av stöd, framför allt ekonomiskt. Nästan alla organisationer som vi

talade med menade att de skulle kunna åstadkomma mer och arbeta mer professionellt om de hade

mer pengar till sitt förfogande. Som det ser ut nu tilldelas medel endast till etablerade, väldefinierade

projekt och organisationerna måste därför anställa en person som särskilt ägnar sig åt att skriva

projektförslag och förvalta genomförandet och uppföljningen av projekt. Organisationernas

begränsade budget tillåter oftast inte detta. Dessutom är det vanliga förfarandet för att ansöka om

projektfinansiering för långdraget för sådana här brådskande fall.
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Förutom att ge ekonomiskt stöd skulle EU kunna stödja samordningen mellan de olika aktörerna. Om

aktörerna delade med sig av dokumenterade riktlinjer, bästa praxis och andra erfarenheter skulle de

kunna lära mer av varandra, förbättra resultaten och undvika dubbelarbete.

Svenska organisationer har konstaterat att de oftast får ett stort gensvar om de uppmanar allmänheten

eller medlemmar av den egna organisationen att hjälpa till i kristider. De frivilliga får värdefulla

erfarenheter, och organisationerna skulle vilja engagera dem på en mer kontinuerlig basis, men detta

är inte alltid möjligt.

Krisprojekt pågår oftast bara under en mycket kort tid, och detta inverkar på personalens

anställningstrygghet och organisationernas förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal.

e) Flyktinginriktade åtgärder

På sin väg till och genom Europa förlitar sig flyktingarna ofta i stor utsträckning på information från

informella kanaler. Mycket av denna information är dock falsk eller felaktig. Eftersom flyktingarna är

dåligt informerade fattar de ofta felaktiga beslut och ljuger ibland också under sin asylintervju

i onödan. Detta leder till att vissa hamnar i en situation där de vistas irreguljärt i landet.

När erkända flyktingar har involverats i arbetet med att hjälpa asylsökande har de bidragit med

värdefulla kunskaper i fråga om språk, erfarenheter, förståelse osv., samtidigt som de har fått ägna sig

åt något meningsfullt. Dessutom kan en sådan involvering leda till ökad förståelse mellan dem som

beviljats internationellt skydd och värdsamhället (se ovan).

_____________


