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Nyhetsbrev
Projekt NTG-asyls nyhetsbrev Tema Asyl innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och inom
EU med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyls hemsida www.temaasyl.se. Nyhetsbrevet utkommer minst en gång i månaden och skickas till prenumeranter/intressenter inom
departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.
Nationell temagrupp asyl
Den Nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Integrationsverket, Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen. Projektet syftar till att utifrån goda exempel, erfarenheter och resultat från
bland annat Equal och Europeiska flyktingfonden samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet,
förbättra system och policies samt främja kunskaps- och opinionsbildning på asyl- och flyktingområdet. Läs mer om NTGasyl på www.temaasyl.se .

Antalet asylsökande minskar till Europa
- men Norden undantag
I UNHCR:s nyligen publicerade halvårsrapport om antalet asylsökande till de 36 industrialiserade länderna i
världen framgår att den nedåtgående trenden fortsätter.
Knappt 135 000 nya ansökningar registrerades under
första halvåret 2006, jämfört med 190 000 år 2004. Inom
EU-området registrerades drygt 89 000 ansökningar
första halvåret 2006 mot 134 000 år 2004. Minskningen
mellan första halvåren 2005 respektive 2006 inom EU
uppgår till 21 procent.
Antalet asylsökande till de nordiska länderna (inklusive
Norge) har dock varit i stort sett oförändrat mellan 2005
och 2006; en minskning med 29 procent till Danmark, en
ökning på elva procent till Sverige och ett oförändrat
antal till Norge innebär sammanlagt 13 300 första halvåret 2006 jämfört med 13 500 första halvåret 2005.
Flest asylsökande kom under den aktuella perioden från
Kina (8 800) följt av Irak (8 500), Serbien/Montenegro
(8 000), Ryssland (6 900) och Turkiet (4 600). Ett ökande
antal asylsökande kan noteras från bl a Irak, Eritrea och
Zimbabwe.
Läs mer:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/T
A_Article____6025.asp

Angeläget finskt Flyktingfondsprojekt om
kvalitetssäkring av asylmottagandet - men
Migrationsverket avstår från samarbete
Med utgångspunkt från en gedigen forskningsstudie,
Förändring är ett permanent tillstånd, som bland annat
beskriver och analyserar det finska asylmottagandet ur en
rad olika perspektiv, avser finska Arbetsministeriet i
samarbete med Oravais flyktingmottagning i Österbotten,
att genomföra ett projekt för kvalitetssäkring av asylmottagandet i Finland.
→

Indikatorer och jämförelsemetoder skall utvecklas för att
sedan användas i ett kontinuerligt förbättringsarbete i de
fjorton flyktingmottagningarna i Finland. Som Tema asyl
tidigare kunnat berätta är flykting/asylmottagandet i
Finland ett i huvudsak kommunalt ansvarsområde.
I samband med framskrivandet av projektet, har Arbetsministeriet framfört önskemål om samarbete med svenska
Migrationsverket, i första hand i form av ett informations- och erfarenhetsutbyte. Migrationsverket har dock
valt att avstå från ett sådant samarbete. NTG-asyl kommer emellertid att kunna delta i projektets
styr/referensgrupp och därmed rapportera och vidareföra
erfarenheter och resultat.
Läs mer:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/T
A_Article____6023.asp

Ny rapport om situationen för asylsökande
barn med uppgivenhetssyndrom
- och kritisk granskning av den nationella
samordnarens verksamhet
Den av förra regeringens tillsatta nationella samordnaren
för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymptom,
Marie Hessle, har redovisat en ny uppföljningsstudie.
Sammanlagt drygt 50 barn var under behandling vid
kartläggningstillfället mot närmare 200 under år 2005. I
studien förutspås att ”…fenomenet med barn med uppgivenhetssymtom snart kommer att upphöra ett existera.”
Samtidigt har journalisten Gellert Tamas i SVT:s Uppdrag granskning redovisat en ytterst anmärkningsvärd
bild av den nationella samordnarens verksamhet. I programmet ifrågasätts flera av de uppgifter som redovisats i
samordnarens rapporter, till exempel att barnen manipulerats av föräldrarna. I många fall förefaller ej heller de
uppgiftslämnare och experter som samordnaren anlitat
vara fullt trovärdiga, enligt programmet.
Läs mer:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/T
A_Article____6026.asp

Kompetens för överlevnad – om asylsökande från Afrika i Hamburg

Asylmottagande i fokus
NTG-asyl lanserar en ny skriftserie

Den i Tyskland nyligen publicerade avhandlingen Habitus der Überlebenskunst handlar om situationen i Hamburg för asylsökande från ett antal afrikanska länder och
innehåller en rad mycket intressanta och viktiga iakttagelser och slutsatser, giltiga också vad gäller asylsökande
i Sverige. Författaren, Louis Henri Seukwa, numera
verksam vid Goetheuniversitetet i Frankfurt, belyser i
avhandlingen unga afrikanska asylsökandes olika strategier för att överleva i ett asyl- och samhällssystem som
ger individen ytterst lite av de socio-ekonomiska rättigheter som enligt bland annat EU:s mottagandedirektiv
tillkommer de asylsökande. En av orsakerna är att de
tyska delstaterna (med vissa undantag) i praktiken inte
ger de asylsökande med s k Duldung-status (en form av
temporärt tillstånd i väntan på avvisning) några som helst
möjligheter till arbete eller utbildning.

NTG-asyl har under hösten 2006 inlett utgivningen av en
serie skrifter som ur olika aspekter behandlar asylmottagande och de asylsökandes villkor. I serien publiceras
både forskningsbaserade rapporter, mindre utredningar
och andra studier som belyser mottagandesystemen på
både nationell och EU-nivå.

Seukwa tar sin utgångspunkt i en skarpsinnig analys av
begreppet kompetens, redovisar de asylsökandes bakgrund i ett postkolonialt Afrika, med de flesta stater och
statsapparater i djupt förfall och kaos, och avslutar med
en – trots allt – optimistisk plaidoyer för de unga afrikanska asylsökandes rätt till ett bättre liv och förmåga att
själva skapa förutsättningarna för detta.

Den andra skriften är en något förkortad version av statsvetaren Lisa Tönnes magisteruppsats Asylsökandes socioekonomiska rättigheter. Tönnes redovisar i studien hur
dessa rättigheter utformats i folkrätt, EU-rätt respektive
nationell rätt. Studiens titel, ”En värdig levnadsstandard”. Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter
refererar till EU:s mottagandedirektiv, där det i en av
portalparagraferna heter: ”Det bör fastställas mininormer
för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater.”

Läs mer:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/T
A_Article____6022.asp

EU-kommissionen följer upp direktivet om
mottagande av asylsökande
EU-kommssionen gav förra året det s k Odysseusnätverket i uppdrag att göra en uppföljning/utvärdering
av överföringen till nationell lagstiftning och det praktiska genomförandet av det s k mottagandedirektivet skett i
medlemsstaterna. De för undersökningen ansvariga forskarna rapporterade om det hittillsvarande resultatet vid en
konferens i Bryssel den 26 september.
Odysseus-nätverket är ett nätverk av jurister som arbetar
med asyl- och flyktingrätt. Den svenske representanten är
Örjan Edström, professor i juridik vid Umeå universitet.
Rapporten bygger i huvudsak på en omfattande enkät,
med omkring 100 frågor, som de medverkande forskarna
hade att besvara. Förutom enkäten har många av forskarna använt sig av information från olika källor och i vissa
fall har också forskare från andra discipliner medverkat.
När kommissionen godkänt rapporten kommer den att
offenliggöras, vilket beräknas ske under hösten 2006. Vid
den av Svenska ESF-rådet och NTG-asyl anordnade
europeiska konferensen om Equal-programmets tema
asyl och mottagandedirektivet i februari 2007 kommer
det slutgiltiga resultatet också att presenteras.
Läs mer:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/T
A_Article____6024.asp

Två skrifter finns hittills publicerade. Den första, Av egen
kraft. Asylsökande organiserar sig, är skriven av den
tidigare ordföranden i Association for Eritrean Asylum
Seekers in Sweden, Ginbot Abraha. Här redovisas en i
det närmaste unik verksamhet av självorganisering bland
asylsökande, en verksamhet som innefattar stöd under
själva asylproceduren och, vilket i synnerhet berör NTGasyl, ett alternativt asylmottagande med ett brett utbud av
utbildningar, socialt stöd och fritids- och kulturaktiviteter.

Båda skrifterna kan beställas från info@temaasyl.se

Slaget om Europa – Arvet efter Franz Fanon
NTG-asyls seminarieserie fortsätter
NTG-asyls seminarieserie i samarbete med CEIFO vid
Stockholms universitet, som inleddes med seminariet Vem
säger vad och varför? Om svenska migrations- och integrationspolitska diskurser, fortsättter under hösten med två
ytterligare seminarier.
Den 21 november anordnas ett större seminarium om Franz
Fanon, den "postkoloniala teoribildningens fader". Fanon
har påverkat alltifrån Edward Said till Che Guevara, och är
också den som kanske tydligast finns med som inspiratör till
den tidigare regeringens utredare av strukturell diskriminierng och makt, Masoud Kamali. Seminariet anordnas i
samarbete med CEIFO och Arenagruppen i Stockholm.
Kvällen före seminariet visas en film, Slaget om Algeriet, på
biografen Zita i Stockholm.
Information finns i kalendariet på hemsidan:
http://temaasyl.episerverhotell.net/templatesTemaAsyl/TA_
Article____5503.asp

