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MÅNADSBREV
PROJEKTET LYSSNA PÅ MIG!
Hösten är i full gång! Under oktober lanserades
rapporten om återvändande till Afghanistan som vi
berättar mer om här. Ensamkommandes förbund i
Stockholm har haft aktiviteter och har nya projekt
på gång och Lyssna på mig! tipsar om två
seminarier under november.
Ensamkommandes Förbund Stockholm
EFS har haft igång sin ordinarie verksamhet med
kvällsträffar under oktober. De har bland annat
anordnat engelskt språkcafé, läxhjälp och
tjejträffar där de haft CV-workshops. Ordförande
Benjamin Fayzi var tillsammans med Darun Ismail
från EFS på riksmötet för Ensamkommandes
förbund som representanter för EFS. Under
höstlovet hade EFS även besök av ”Mitt livs val”
ett gruppmentorsprogram i Stockholm med
mentorer från Stockholms universitet och
Handelshögskolan som många av medlemmarna
anmälde sig till.

Vi nämnde förra månaden att EFS fått stöd från
Länsstyrelsen för ett samarbetsprojekt med
Stockholms stad. Projektet ska hjälpa
ensamkommande och unga nyanlända till studier
och arbete. Samarbetet har nu startat och två
personer från EFS har anställts för att lotsa
målgruppen till projektets aktiviteter.
Ordförande Benjamin Fayzi deltog i lanseringen
av From Europe to Afghanistan, rapporten om
återvändande till Afghanistan. Benjamin satt där
med i en panel med Migrationsverket, Unicef och
Rådgivningsbyrån.

Ensamkommandes förbund Stockholm
letar ny lokal!
Vid årsskiftet kommer EFS behöva nya lokaler. Tipsa
gärna verksamhetsutvecklare Faryana om du vet
någon lokal i Stockholm: faryana.asghari@rb.se

Panelsamtal vid lanseringen av rapporten ”From Europe to Afghanistan”. Fr v. Kjell-Terje Torvik och Anna Carlsson,
Migrationsverket, Benjamin Fayzi, EFS, Johan Frantz, UNHCR och Martin Nyman, Rådgivningsbyrån. Foto: EFS.

Ensamkommandes Förbund
Stockholm har Kompissvarare
Ring gratis lördag–måndag klockan 16–18

0200-812 813
Vi är unga som stöttar andra unga!

Stödlinjen fyller tre år, snart lämnar vi
över till Bris! – välkommen på
seminarium 27 november
I november har Rädda Barnens Stödlinje på flera
språk funnits i tre år. Vi firar detta med ett
seminarium där vi sammanfattar våra lärdomar
från de tre åren och de över 4000 samtalen vi
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tagit emot. Bris generalsekreterare Magnus
Jägerskog finns också på plats för att berätta om
hur de kommer ta över stafettpinnen och fortsätta
arbeta med och utveckla stödlinjen i sin ordinarie
verksamhet.

afghanska barn, unga, familjer och stödpersoner i
Sverige och Norge.

Vad tycker du var det viktigaste som kom
fram?

Slutsatserna stärker egentligen det vi redan vet.
Varmt välkommen att anmäla dig till seminariet som Barn och unga utsätts för stora risker när de
äger rum den 27 november klockan 8.30–11 på
återsänds till Afghanistan och man bör därför
Medelhavsmuseet i Stockholm.
stoppa återsändandet av barn och unga till
Afghanistan i dagsläget. Dels på grund av det
OSA senast 10 november till:
svåra säkerhetsläget men också för att det inte
carolina.akerlind.guillen@rb.se

From Europe to Afghanistan –
återvändanderapporten är nu släppt!
I oktober lanserade Rädda Barnen en global rapport
om barn och unga som återvänt till Afghanistan.
Bland de intervjuade i rapporten
finns ungdomar från Rädda Barnens
påverkansråd som är en del av Lyssna på mig!projektet. Vi låter Sofia Rasmussen, sakkunnig
inom migration på Rädda Barnen, berätta lite
mer om rapporten.

Vilka var det som gjorde rapporten och
varför?
Rädda Barnen Sverige tog för något år sedan
initiativ till att göra en rapport om
återvändande till Afghanistan. Dels för att
många barn och ensamkommande unga från
Afghanistan sökt asyl här, men också för att
färre (proportionellt sett) får uppehållstillstånd
trots förvärrat säkerhetsläge. Dessutom
saknade man information om vad som händer
med dem som återsänds. Eftersom liknande
utmaningar även finns i andra europeiska länder
bestämde man sig för att göra en gemensam
rapport med Rädda Barnen i Norge, Tyskland
och Afghanistan samt vårt Brysselkontor.

Hur gjordes den?
Rädda Barnen samarbetade med tankesmedjan
Samuel Hall som var med och skrev rapporten.
Genom samverkan med lokala organisationer,
partners och lokala ledare i Afghanistan
identifierade man och intervjuade barn, föräldrar,
vårdnadshavare, statliga och icke-statliga aktörer
i Afghanistan. Dessutom intervjuades även
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kan anses vara i barnens bästa eller en varaktig
lösning då majoriteten väljer att emigrera på nytt.

Var det något bland de intervjuades svar som
var oväntat?
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Inget som var helt överraskande men flera
misstankar som blev bekräftade. T.ex. hade över
hälften av de intervjuade upplevt någon form av
våld eller tvång under återvändandeprocessen.
Nästan hälften anlände ensamma eller
tillsammans med polis. Stödet på plats är nästan
obefintligt och många döljer att de har varit i
Europa eftersom det kan innebära ännu större
risker. Nästan en femtedel av barnen hade utsatts
för försök till tvångsrekrytering till väpnade
grupper och majoriteten planerade att fly igen.

Vad hoppas du att rapporten bidrar till?
Att svenska och andra europeiska regeringar och
myndigheter tar till sig informationen och de
ungas röster och perspektiv på
återvändandeprocessen. Vi hoppas att de ser över
sina bedömningar av säkerhetssituationen i
Afghanistan, unga afghanska asylsökandes
skyddsbehov och de återvändandeavtal som sluts
med Afghanistan. Vi hoppas också att det ska leda
till förbättringar för barn i själva
återvändandeprocessen och att de, ifall de ändå
måste återvända, kan få bättre stöd både här och
i Afghanistan efter återvändandet.

Ladda ner rapporten From Europe to
Afghanistan som PDF
Samtal till stödlinjen under oktober
Under oktober har vi tagit emot 148
samtal i stödlinjen. 115 av dessa har
varit på dari, 27 på arabiska, 4 på
svenska, 1 på engelska och 1 på
pashto. 52 av de som ringt har varit
15–18 år, 45 har varit 19–21 år. 46 samtal var
från personer över 25 år, främst föräldrar. I
åldrarna 15–21 talade de flesta dari, bland de
över 25 var det ganska jämt fördelat mellan dari
och arabiska.

bo i Jordanien. Enligt mannen är det dock inte möjligt
för människor från Palestina att arbeta i Jordanien,
enligt en lag i det landet. Deras två barn är födda i
Sverige, mannen har ett jobb här och familjen känner
att de integrerat sig väl i det svenska samhället.
Mannen kan inte se hur familjen ska kunna fortsätta
fungera om han måste bo i Palestina och hans fru i
Jordanien. Han är förtvivlad kring vad som ska hända
med dem och deras barn. Han upplever det som att
avslagsbeslutet har något att göra med honom
personligen, att något inte stämmer.

Mannen kan inte se hur
familjen ska kunna fortsätta
fungera om han måste bo i
Palestina och hans fru i
Jordanien. Han är förtvivlad
kring vad som ska hända med
dem och deras barn.
Pappa till stödlinjen

Jag förklarade hur asylprocessen ser ut och hjälpte
honom förstå beslutet han fått. Jag berättade bland
annat att man inte kan beviljas asyl på grund av att
man inte kan arbeta i ett land, för att han inte skulle
uppleva beslutet som personligt.
Jag berättade att jag hört många liknande berättelser
så att han skulle känna att han inte var ensam i sin
situation.
Jag tipsade honom om att titta på möjligheterna kring
att söka arbetstillstånd i Sverige eftersom han redan
har en fot på arbetsmarknaden.
Vi pratade om hur det skulle kunna fungera om han
återvände, pratade om vikten att inte tappa hoppet och
att fokusera på lösningarna.

Samtalsexempel från Stödlinjen

Vi avslutade samtalet med att han tackade för att jag
lyssnat, att det betydde mycket. Han sade att jag hade
hjälpt honom att tänka lite annorlunda och gett honom
viktig information.

Samtal på arabiska

Samtal på dari

En man från Palestina ringer och berättar att han kom
till Sverige tillsammans med sin fru för fyra år sedan.
De sökte asyl, men fick avslag då frun är Jordansk
medborgare. Migrationsverket menar att familjen kan

En trettonårig flicka ringer oss och
berättar att hon kom till Sverige
tillsammans med sin familj, men att
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de nu fått tre avslag från Migrationsverket. Hon säger
att hon vill flytta ifrån sin familj för att hon har
problem med dem. Hon tycker att föräldrarna har
börjat bete sig annorlunda mot henne efter avslagen.
Flickan känner sig vilsen och vet inte vad hon ska göra,
vem hon kan söka hjälp hos och vilken hjälp som finns
att få.
Flickan känner inte till att hon kan få hjälp och stöd
genom skolan och hon tror att hon är för ung för att
själv prata med socialtjänsten.
Vi lyssnar och pratar med henne flera gånger och
försöker förstå varför hon var rädd för sina föräldrar
och vad som gjort att hon vill flytta från dem.

Flickan känner inte till att hon
kan få hjälp och stöd genom
skolan och hon tror att hon är
för ung för att själv prata med
socialtjänsten.
Flicka 13 år som ringer till Stödlinjen

Vi förklarar för henne var hon kan vända sig för att få
hjälp och guidar henne så att hon hittar rätt.

Missa inte Lyssna på mig! på MR-dagarna!
Under MR-dagarna i Stockholm kommer Eva Harnesk fråa för Ensamkommandes förbund Stockholm att hålla ett
seminarium. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu? Där vi berättar om våra erfarenheter utifrån tre års
verksamhet och samarbete. Vi lyfter barn och ungas röster som vi kommit i kontakt med. Vilka erfarenheter har de
av våld i hemlandet, under flykten och nu i Sverige? Vad innebär det att utvisas? Hur kan vi säkerställa dessa
ungdomars rätt till trygghet och skydd enligt Barnkonventionen?
Seminariet hålls fredag 16 november klockan 13–14.
Läs mer på MR-dagarnas webbplats

Kontaktuppgifter

Samverkanspartner och finansiär

Projektsamordnare Sandra Akiwumi-Lundstedt
nås på sandra.akiwumi-lundstedt@rb.se

Projektet Lyssna på mig! drivs av Rädda
Barnen i samverkan med Ensamkommandes
Förbund. Ensamkommandes Förbund är en
rikstäckande politiskt och religiöst oberoende
ideell förening som drivs av och för ungdomar
som har flytt till Sverige. Lokalförbund finns i
flera städer runt om i landet.

Verksamhetsledare för Stödlinjen,
Eva Harnesk nås på eva.harnesk@rb.se
Verksamhetsutvecklare som jobbar med
Lyssna på mig!-projektets mål gällande
Ensamkommandes Förbund, Faryana Asghari
nås på faryana.asghari@rb.se
Rädda Barnens Stödlinje riktar sig till
barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige.
Linjen nås på 0200–77 88 20 vardagar
klockan 15–18. Stödlinjen erbjuder anonymt
och kostnadsfritt samtalsstöd på arabiska,
dari, pashto, svenska och engelska.
Läs mer på:
www.raddabarnen.se/helpline
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Rädda Barnens Stödlinje och Rädda Barnens
Påverkansråd är andra delar i projektet.
Projektet startade i december 2016, pågår i
tre år och finansieras av Arvsfonden.

