
 

Vad händer dem som söker asyl i Sverige? 
 
Välkommen till en hearing där asylsökande själva vittnar 

 
Sveriges asylpolitik har förändrats radikalt de senaste åren. Det pratas mycket om hur 
flyktinginvandring påverkar ekonomin och välfärden. Men de som påverkats mest är de asylsökande 
själva. Vad betyder alla nya regler för dem? Hur funkar asylproceduren för dem som ska försöka bevisa 
att de behöver skydd? Hur kommer det sig att många hamnat på gatan eller flyr vidare från Sverige? 
 
Asylkommissionen inbjuder till en hearing med personer som sökt asyl de senaste åren 
Observera att hearingen inte är offentlig. Lägg inte ut inbjudan i några medier, men tipsa gärna 
asylsökande och engagerade i civilsamhället om att anmäla sig! 
Vegetarisk lunch och fika serveras. Kostnad minst 100 kr för dig som har lön, avgiftsfritt för övriga. 
 
Tid: Lördagen den 23 november 2019, 9.30 - 17. Plats: Stockholm ca 30 min från Centralstationen. 
Anmälningskupong: https://farr.typeform.com/to/UcrtpZ!     
Ingen avgift men antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag 20 november. 
 
Förmiddagen: Lyssna till flera vittnesmål om mötet med Sverige, från scen och på film. 
Eftermiddagen: Uppdelning i mindre grupper. Du som själv har varit asylsökande får möjlighet att 
berätta i någon form. Du får vara anonym om du vill. Andra åhörare får tillfälle att ställa frågor och 
diskutera kring det vi hört på förmiddagen. Obs! Foto- och inspelningsförbud för åhörare! 
 
Arrangörer: Asylkommissionen i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, Refugees 
Welcome Stockholm, RFSL Ung, Ensamkommandes Förbund Stockholm samt Ung i Sverige.  
Hearingen genomförs med stöd av Youth2020. 
 

Asylkommissionen 
Asylkommissionen har skapats för att granska lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor 
som sökt asyl i Sverige mellan 2015-2017. Kommissionen består av personer med olika erfarenheter av 
asylsystemet: F.d. asylsökande, volontärer, forskare, experter från frivilligorganisationer, jurister och andra 
yrkesgrupper. Huvudman för kommissionen är Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings 
Universitet, i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kommissionen kommer att analysera vad 
som hänt för asylsökande med utgångspunkt i asylsökandes erfarenheter. Hearingen är en uppstart. 
 

Hearingen kommer senare att följas upp med rådslag och intervjuer. Forskare och studenter kommer 
med hjälp av dem att granska vad som hänt med rättssäkerheten, välfärden och asylrättens innehåll. 
Vi hoppas att resultaten ska bidra till kunskap och förståelse hos allmänheten och motstånd mot en 
migrationspolitik som bygger på myter och invandringsfientliga föreställningar. På det viset vill vi även 
påverka beslutsfattare. Däremot kan kommissionen inte hjälpa till i enskilda ärenden. 
 
Kontakt: sofia.hayhtio@liu.se    facebook.com/asylkommissionen/,  liu.se/forskning/asylkommissionen   
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