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På Röda Korsets Flyktingcenter arbetar frivilliga och tjänstemän med migranter som befinner sig 

både inom och utanför asylprocessen. Till centret kommer det individer som söker hjälp med allt 

från att skriva en överklagan till att träna svenska.  Ett av huvudskälen till varför man öppnade 

centret var pga. att man ville skapa ett regionalt sammanhållet flytingcenter, oavsett var i 

migrationsprocessen personen i fråga befinner sig - som asylsökande, nyanländ eller gömd. Ett 

center där sociala sammankomster kunde äga rum men där det även skulle finnas möjlighet för 

individer att söka professionellt stöd. Nedan följer en kort presentation av centrets olika 

verksamhetsområden. 

  

Ett stort antal asylsökande söker sig varje vecka till centret för att få hjälp med sina asylärenden. 

De ärenden som behandlas rör ofta personer som fått avslag och önskar överklaga 

migrationsverkets beslut. Ett flertal kommer även till centret för att efterforska försvunna 

anhöriga samt för att söka stöd i familjeåterföreningsprocessen. 

  

Sedan en tid tillbaka finns även en sjukvårdsförmedling för de som lever gömda i Sverige. Utöver 

medicinsk vård driver de även frågan om subventionerad sjukvård för papperslösa. 

  

På centret organiseras även olika sociala insatser genom frivilligarbetare. Exempel på sådan 

verksamhet är svenskträning, utflyktsgrupper och medmänskligt stöd. 

 

Slutligen till "Kontoret för frivillig återvandring" där jag gjorde min praktik. Kontoret har funnits 

till sedan 2008 då regeringen beviljade Svenska Röda Korset ett bidrag på tre miljoner kronor för 

projektverksamhet till stöd för återvändande från Sverige till Irak, Serbien och Kosovo.  

Projektets övergripande mål är att asylsökande som avvisas eller utvisas ska ha möjlighet att 

återvända under säkra och värdiga former. Genom projektet ska återvändandet samt 

förutsättningarna för social reintegration underlättas. Som namnet antyder erbjuds även de som 

på frivilligt initiativ önskar att återvandra stöd men detta projekt är under avveckling eller snarare 

lagt "på hyllan" i avvaktande på säkerhetssituationen i Irak efter valen den 7 mars.  

 

3) Arbetsuppgifter  
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Kontorets anställda är få vilket innebar att jag fick fördelen att arbeta nära både projektledaren 

och projektsamordnaren. Mina första veckor ägnade jag i huvudsak åt att läsa de 

verksamhetsbeskrivningar och utvärderingar som gjorts samt till att delta vid seminarium, 

informationsmöten och återvändarsamtal om klienten så tillät. Efter en tid ansåg 

min handledare att jag var redo att hålla i egna återvändarsamtal. Detta uppdrag upplevde jag som 

mycket svårt då de individer man möter ofta finner det mycket svårt att acceptera att processen är 

över i och med utvisningsbeslutet och att vi som representanter för en människorättsorganisation 

inte kan påverka Migrationsverkets beslut. Dessa samtal går i huvudsak ut på att informera 

klienten om vad dennes valmöjligheter, rättigheter och skyldigheter är. Inledningsvis går man 

tillsammans genom utvisningsbeslutet från Migrationsverket och vad det innebär. Därefter 

informeras klienten om vilka alternativ som denne nu står inför, dvs. att acceptera sitt 

utvisningsbeslut och återvända till sitt hemland eller att illegalt stanna i Sverige. Det senare 

alternativet är givetvis inte något Röda Korset uppmuntrar men trots att vi starkt avråder från det 

är det inte ett alternativ vi kan stryka. Det frivilliga i återvändandet är något Röda Korset starkt 

värnar om. Därefter informeras klienten om vad som gäller t.ex. rörande ekonomiskt stöd om 

man befinner sig inom eller utanför Migrationsverkets system, vad som händer om man blir ett så 

kallat verkställighetsärende, vilket är när den asylsökandes utresa skall verkställas av 

polismyndigheten och om (o-)möjligheterna att söka asyl i andra länder pga. Dublin och 

Schengenavtalen. Därefter, ofta vid ett andra möte, informeras klienten om vilket stöd man kan 

erhålla om man återvänder. Exempelvis i form av rådgivning och yrkesutbildning före 

återvändandet, underlättande av kontakter med familj och vänner i hemlandet, lokalsamhällets 

medverkan vid återvändandet och arbetet som bedrivs för att underlätta repatriering och 

återintegrering. Det var det senare som jag främst var involverad i. Då kontoret främst arbetar 

med irakiska återvändare blev det även mitt uppdrag att samla in och analysera 

omvärldsinformation med fokus på Irak. Detta dels för att kunna erbjuda en saklig och korrekt 

information men även för att bättre kunna kalkylera möjligheterna till ett fortsatt stöd i 

hemlandet. Jag hade som uppgift att regelbundet rapportera till projektledaren angående 

situationen i Irak. Dels gällande det politiska läget, eventuella etniska konflikter, rättssystemet 

samt tillämpning av lagstiftning med mera. Jag hade även som uppgift att upprätthålla relationer 

med relevanta aktörer och tillförskaffa information om vad dessa arbetade med. Jag höll även i 
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informationsträffar, rekryterade frivilliga samt skrev rapporter som använts till internt 

informationsmaterial. I november reste jag även till Norra Irak tillsammans med min handledare 

och en annan medarbetare i syfte att följa upp det arbete som sker "på andra änden" i Röda 

Halvmånens regi.  Vi intervjuade och besökte återvändare för att få en bättre uppfattning om 

deras nuvarande situation samt projektets framgång och bäring i realiteten. Då det är de 

återvändande barnen som är av särskilt intresse för mig förbereddes ett särskilt schema för mig 

vilket tillät mig besöka relevanta personer och platser där jag fick möjlighet att få större inblick i 

denna målgrupps situation.  

  

4) Reflektioner  

 

I samband med att den illegala invandringen växer i Europa har ett ökat samarbete kring 

hanteringen av immigration vuxit inom unionen och direktiv om gemensamma standarder för 

återvändande har tagit form. Detta arbete ses dels som ett nödvändigt medel mot irreguljär 

invandring samt till att rättssäkerheten förbättras. Samtidigt växer en oro hos 

frivilligorganisationerna att det humanitära ansvaret för denna grupp åsidosätts och som 

konsekvens blir även icke-statliga projekt med mål att underlätta återvändandeprocessen desto 

mer frekventa, inte minst inom röda kors rörelsen där fler nationer anslutit sig till arbetet. Trots 

allt detta nyvunna engagemang för återvändare står det dock tydligt att det saknas gedigna 

uppföljningar som syftar till att följa upp återvändande i hemlandet. Jag förvånades särskilt över 

bristen på uppföljningar, som ser till återvändande barns behov; dels återvändande barn i familj, 

dels återvändande ensamkommande barn. Det är givetvis inte rimligt eller ens möjligt med 

uppföljningar i alla situationer. Det är framförallt problematiskt att få återvändare att delta.  Vi de 

uppföljningsmöten jag deltog vid i Irak var de flesta enbart intresserade av att ta reda på hur de 

skulle gå tillväga för att få sina asylansökningar omprövade. Ingen av de jag själv intervjuade var 

intresserad av att tala om de insatser som gjorts för att förenkla deras reintegration i hemlandet. 

Även när vi vände oss till det departement som då var ytterst ansvarigt för mottagandet av 

återvändare fanns där heller inte något direkt intresse av att diskutera de insatser som gjorts från 

europeiskt håll utan deras huvudsakliga syfte med detta möte tycktes vara att stärka de 

diplomatiska banden mellan den regionala regeringen i Kurdistan och Svenska Röda Korset, eller 

snarare den svenska regeringen genom Röda Korset, samt till att uttrycka sitt motstånd inför 
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svenska utvisningar av irakier. I de flesta fall bör dock uppföljningar, även i detta fall, ge 

värdefulla lärdomar om hur återvändanderelaterad verksamhet skulle kunna utvecklas till det 

bättre. EU:s medlemsstater är dessutom i enlighet med principen om non-refoulement enligt lag 

förbjudet att utvisa eller avvisa en person till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för 

förföljelse, och kan därför sägas ha ett ansvar som sträcker sig utanför landets gränser. Utifrån ett 

EU- perspektiv bör även uppföljningar vara något att eftersträva i syfte att vinna ett ökat 

förtroende hos sina medborgare. Om en stat kan påvisa att asylsökande som fått avslag klarar sig 

bra i sitt hemland visar det att man har gjort en rimlig bedömning i asylprocessen vilket i sin tur i 

högre grad legitimerar EU: s villkor och krav på reformer vad gäller asylpolitiken. Varför bristen 

på engagemang för uppföljningar saknas på EU nivå är av stort intresse men varför 

frivilligorganisationerna även de är generellt dåliga är på ett sätt desto mer intressant då de har ett 

uttalat humanitärt syfte. Det uppenbara svaret är att det saknas resurser vilket i de flesta fall 

säkert är huvudanledningen. Det kanske mindre uppenbara svaret och ett mer kontroversiellt 

sådant är att det kan bero på ett allmänt ointresse att följa upp ett projekt vars målgrupp förpassats 

till Europas utsida. Detta ointresse kan ha sin förklaring i teorier som den till exempel om 

orientalismen och hur föreställningar kring ”vi” och ”dem”, ”insida” och ”utsida” under 

århundraden reproducerats och befästs. I detta avseende representerar Europa ”insidan” och allt 

utanför dess gränser som dess konstituerande utsida. Denna utsida, till vilken återvändaren nu 

tillhör, har en konstituerande funktion i förhållande till insidan, alltså definierar insidan. 

Återvändaren har slarvigt uttryckt förpassats till en plats som representerar en antites till de som 

betraktas som europeisk, blivit tillskriven rollen som "den andre" och inte längre del av den 

insida som vi förstår och värnar om.  

  


