Att söka asyl i Sverige

Speakertexter till Migrationsverkets filmer
1C Asylutredning

1C - 01
Bild 1 + 2 + 4 + 5 - Utredning i arbetsrum helbild
Vid Asylutredningen blir du intervjuad av en handläggare.
Vid utredningen sitter även en tolk med som översätter samtalet. Om du
har ett offentligt biträde sitter även den personen med på utredningen. Ett
offentligt biträde är en person som kan lagar och regler och är där för att
hjälpa dig. Alla som sitter med på mötet har tystnadsplikt.

1C - 02
Bild 2 - Stor pratbubbla, asylskäl, flyr, grupp med asylsökandes
ansikte i fokus.
Det är viktigt att komma till asylutredningen. Det är här du berättar varför
du söker asyl i Sverige. Berätta inte bara om situationen i ditt hemland.
Det är väldigt viktigt att du berättar vad som har hänt just dig personligen.
Berätta även vad du skulle kunna riskera om du återvänder hem. Det du
berättar här är avgörande för om du kommer att få stanna i Sverige eller
inte.

1C - 03
Bild 3 - Utredning i arbetsrum helbild. Utredaren med pratbubbla
med flyg, asylskäl, dokument i.
Utredaren kommer att ställa många frågor. Även sådana som kan vara
svåra att prata om. Säg till om du har upplevt något som känns svårt att
prata om. Du får frågor kring vem du är och var du kommer ifrån. Du får
även berätta hur du reste till Sverige, vad du har varit med om och varför
du inte kan åka tillbaka till ditt hemland.

1C - 04
Bild 4 - Händer över bordet. Sökande lämnar fram dokument till
utredaren.
Du ska lämna in ID-handlingar som kan visa vem du är. Har du inga IDhandlingar kan du lämna andra handlingar som kan styrka din berättelse.

1C - 05
Bild 5 - Utredning i arbetsrum. Tolk+Barn+utredare
Barn kan ha egna skäl till asyl i Sverige. Ibland vill handläggaren prata
enskilt med barn som ansöker om asyl, då bestämmer du som förälder
om det går bra. Alla barn har rätt att få prata med en handläggare om de
vill.
Gruppinformation

1D - 01
Bild 1 - Helbild på öppnat kuvert med informationsblad ovanpå.
Mottagningsenheten skickar ett brev till dig när du ska komma på
gruppinformation.
Bild 2 - Bild på samlingslokal, sökande sitter på stolar, personal +
tolk står framför svarta tavlan och informerar. Pratbubblor med
hjälporganisationer, myndigheter, boende, pengar, stetoskop i.

1D - 02
Där får du viktig information om lagar, andra myndigheter och
organisationer som arbetar för att hjälpa människor.

1D - 03
På gruppinformationen berättar man om boende, ekonomi och hälso- och
sjukvård. Du får även information om hur asylprocessen fungerar i
Sverige. Det är väldigt viktig information som du har nytta av medan du
väntar på ett beslut. Därför är det bra att du går på gruppinformationen.
På gruppinformationen kommer det finnas en tolk som översätter till ditt
språk.

Beslut

1E - 01
Bild 1 - Halvbild på sökande som står vid brevlåda utanför boende
och läser ett brev.
När Migrationsverket har fattat ett beslut, kallas du till ett möte på
mottagningsenheten.

1E - 02
Bild 2 Mötesrum på mottagningsenheten. Sökande, Personal och
tolk.
På mötet får du veta vad beslutet blev och vad det innebär för dig.

1E - 03
Bild 3 Tom bakgrund med symbol för ja och nej.
Beslutet kan vara Ja eller Nej.

1E - 04
Bild 4 Pratbubbla med symbol för ja, sökande blir glad
Om du får ja på din ansökan om asyl har du rätt att bo och arbeta i
Sverige.

1E - 05
Bild 5 Pratbubbla med symbol för nej
Om du får nej på din ansökan om asyl i Sverige har du två alternativ.

1E - 06
Bild 6 Personal och sökande planerar tillsammans vid ett bord.
Du kan nöjdförklara dig, det vill säga att du accepterar beslutet och börjar
planera din hemresa. Migrationsverket kan hjälpa dig med hemresan.

1E - 07
Bild 7 på sökande utanför domstol, med biträde som stöd bredvid.
Om du tycker att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga det. När du
överklagar bestämmer Migrationsdomstolen om Migrationsverket har
gjort rätt i sin bedömning. Ditt offentliga biträde ger dig då stöd och hjälp.
Om du inte är nöjd med deras beslut kan du överklaga till
Migrationsöverdomstolen.

Ekonomi

2 - 01
Bild 1 - Bild på pengar som ligger på bord (liknande LMA-kort
scenen).
Om du inte har möjlighet att arbeta eller inte har några egna pengar kan
du ansöka om ersättning.

2 - 02
Bild 2 Bild på mat, kläder, hygienartiklar, fritidsaktivitet, sjukvård.
Pengarna ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

2 - 03
Bild 3 - Stor bubbla som visar exempel på speciella behov
(glasögon, barnvagn ).
Om du har speciella behov kan du även ansöka om ett särskilt bidrag.

2 - 04
Bild 4 Sökande i arbetskläder ringer Migrationsverket
Det är viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi
förändras, exempelvis om du får ett arbete. Om du inte berättar detta kan
du göra dig skyldig till ett brott.

2 - 05
Bild 5 - Bild på Maestro-kort + kod som ligger på bord (liknande
LMA-kort scenen).
Pengarna som du får från Migrationsverket sätts in på ett bankkort. Du
kan betala med kortet i alla affärer i Sverige som accepterar Maestrokort.

2 - 06
När du får ditt bankkort, får du också en kod på fyra siffror. Den behöver
du slå in varje gång du handlar. Visa aldrig koden för någon annan. Du
läser koden från vänster till höger.

2 - 07
Bild 6 - Bild på sökande som står och tar ut pengar i kassan på ICA.
Kassörska ger pengar till sökande.
Du kan också ta ut pengar med ditt bankkort. Det enklaste är att ta ut
pengar i en ICA-butik.

2 - 08
Bild 7 Sökande tar ut pengar i automat, pengar kommer ut

Du kan också ta ut pengar i en uttagsautomat, men högst två gånger per
månad.

Hälsa

3 - 01
Bild 1 - Bild på sökande i väntsalen på ett sjukhus, hälsar på läkare
Du som söker skydd i Sverige får gå på en gratis hälsoundersökning hos
en vårdcentral.

3 - 02
Bild 2 Personal testar reflexer på en kvinna
Där tar dom prover och du får möjlighet att prata med sjukvårdspersonal.
Personalen får inte berätta för Migrationsverket vad som sagts på
hälsoundersökningen. Hälsoundersökningen är till för din skull och
påverkar inte din ansökan om asyl.

3 - 03
Bild 3 Personal undersöker örat på ett barn
Barn och ungdomar under 18 år har rätt till hälso – och sjukvård.

3 - 04
Bild 4 - Bild på ambulans utanför sjukhusentré med person på bår
Om du är över 18 år har du rätt till akut hälso – och sjukvård. Det är
läkaren som bedömer om ditt behov av vård är akut.

3 - 05
Bild 5 LMA-kort plus 50 kr.
Om du visar ditt LMA-kort betalar du högst 50 kr per besök.

3 - 06
Bild 6 - Bild på insidan av ett apotek, pengar, LMA-kort. Sökande
talar med personal.
Medicin köper du på ett apotek. Om du ska köpa en medicin på recept
betalar du högst 50 kr om du visar ditt LMA-kort.

3 - 07
Bild 7 - Bild på telefon, bubbla med numret 112 i. Bild på polis
ambulans och brandbil.
Vid akuta nödfall kan du ringa 112. På det här numret når du både polis,
ambulans och brandkår.

Dagis/Skola
Bild 1 - Barn som bygger med klossar. Pedagog i bakgrunden.

5 - 01
Bild 2 Barn i olika åldrar med ryggsäck på skolgård.
Barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasium.
Det är kommunen du bor i som ansvarar för att du får börja skolan.
Boende
6 - 01
Bild 1 - Sökande möter släktingar utanför deras bostad.
Det finns två alternativ till boende medan du väntar på beslut.
Du kan välja att ordna ett eget boende, till exempel hos släktingar eller
vänner.
6 - 02
Bild 2 - Familj sitter vid frukostbordet i lägenhet.
Du kan också få ett tillfälligt boende av Migrationsverket under
väntetiden.
Du kan då inte själv välja var du ska bo utan får flytta till den ort där det
finns ett ledigt boende.
6 - 03
Bild 3 - Sökande kvinna får påse i handen
När du flyttar in får du låna ett paket med köksutrustning och sängkläder.
Har du inte några pengar är boendet gratis.
6 - 04
Bild 4 - 2 rum visas samtidigt i ena bor män, i det andra bor kvinnor.
Du delar boende med andra som söker skydd i Sverige. Om du är
ensam kvinna får du dela boendet med andra kvinnor. Om du är ensam
man får du dela det med andra män.

6 - 05
Bild 5 - Visar objekten som nämns.
Rummen är möblerade med den viktigaste utrustningen som t.ex
köksutrustning, säng, och köksbord.

6 - 06
Bild 6 – Bild på brandvarnare
Det finns också brandvarnare och en brandfilt i varje lägenhet.

6 - 07
Bild 7 – om det börjar brinna
Om du någon gång hamnar i en nödsituation exempelvis om det börjar
brinna eller någon plötsligt blir akut sjuk, ska du alltid ringa 112 för att
snabbt få hjälp av brandkåren, ambulansen eller polisen.
Återvändande
7 - 01 Om du inte får stanna i Sverige, kallar Migrationsverket dig till
ett samtal för att planera ditt återvändande.
Vid samtalet kommer du att få information och du kan även ställa frågor.
7 - 02 Du kan få hjälp av Migrationsverket med hemresan.
Du kan också få råd och kontakt med organisationer i hemlandet som
kan ge dig stöd när du kommer tillbaka.
7 - 03 Innan du lämnar Sverige ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort
och bankkort.
7 - 04 Om du inte lämnar Sverige frivilligt är det Polisens uppdrag
att se till att du lämnar Sverige.

Familjeåterförening

8 - 01
Bild 1 - 2-delad bild. Bild 1:Man ensam i Sverige. Bild2: Familj i
hemland. Bilderna åker ihop och blir en.
Om du har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige kan din familj
ansöka om att få återförenas med dig i Sverige. Din familj lämnar in sina
ansökningar från det land de bor i- antingen vid svenska ambassaden
eller via Migrationsverkets webbplats

8 - 02
Bild 2 -Familjemedlemmarna highlightas.
Det är den så kallade kärnfamiljen som har rätt till återförening. Som
kärnfamilj räknas man, fru och barn under 18 år. Även andra anhöriga
kan, under vissa förutsättningar, ha möjlighet till familjeeåterförening.

8 - 03
Bild 3 - Id-handlingar från familjen ligger på bordsyta.
När din familj ansöker om familjeåterförening måste de visa vilka de är.
Detta gör de genom att visa ett giltigt pass eller jämförbar
identitetshandling.

8 - 04
Bild 4 Sökande i mötesrum med pratbubbla med familj.
Tänk på att berätta allt om din familj i din asylansökan. Det är viktigt om
du ska kunna återförenas med din familj senare.

