
Specialtryck! 

DOKUMENT INIFRÅN
!
• Kommunala svenskkurser så att alla som har rätt att jobba, 

kan ta arbete i Kiruna där bristen på personal är skriande 
framförallt inom kommun och landsting, men även inom 
service och industri. !

• Fullständig rätt till sjukvård, även psykiatri!
• Utbildade rättstolkar på Migrationsverket !
• Fackligt godkända praktikplatser!
• Stopp för rasistiskt bemötande i sjukvården, i butikerna 

och på bussen!!
För att ändra situationen för de asylsökande i Kiruna behövs!!
- en oberoende aktionsgrupp för asylsökandes rättigheter!
- integrationskommitteer på arbetsplatserna för 

förtroendevalda och medlemmar som driver frågorna på 
alla arbetsplatser och stoppar rasistiskt beteende!!

Alla som är intresserade av detta kan kontakta!!
Dawood tel 076 155 5848 - Annika B tel 070 791 3955

5 KRAV för ett bättre asylmottagande i Kiruna

    Under valrörelsen har 
Knegarkampanjen kommit i 
kontakt med många asyl-
sökande och papperslösa i 
Kiruna. Deras berättelser 
måste spridas och vi ger dem 
plats här. Situationen måste 
tas på stort allvar. Uppenbara 
kränkningar av människors 
likvärdighet måste få ett stopp. 
Ordentliga satsningar måste 
till. Rasism och fördomar 
sprids och förstärks när 
människor hålls utanför 
samhällslivet och 
gemenskapen på det här sättet.  !

1. Gravid kvinna som talar engelska 
med förlossningsvärkar kontaktar 
ambulansen och  akuten. Vid första 
tillfället som hon ringer akuten så 
lägger de luren i örat på henne.  Efter 
att ha ringt upp ”säkerligen 10 
gånger” och harklat sig fram på 
engelska och svenska så får hon till 
slut beskedet att de ska komma. Hon 
väntar en timma men det 
kommer ingen ambulans. Hon 
ringer då en vän som talar bättre 
svenska som i sin tur ringer 
ambulansen som kommer  
meddetsamma.  !

2. 40 årig kvinna från Kabul. Hon har 
splitterskador i armen från när en 
raket träffade hennes hem. I 
hemlandet så fick hon besked att hon 
måste opereras snarast men att det 
inte finns resurser. När hon flydde till 
Sverige så ansökte hon om att bli 
opererad för skadorna men det 
nekades eftersom hon var 
asylsökande.  Sara har fått avslag på 
sin ansökan och har fortfarande inte 
fått en operationstid. Hon lider 
dagligen av smärta och äter 
smärtstillande.  !

3. Vissa bussar stannar inte utan 
kör bara förbi när det står personer 
med invandrarbakgrund/flyktingar/
asylsökande vid busshållplatsen. Det 
kommer rapporter om detta flera 
gånger i veckan. De bussförare som 
stannar bemöter ofta dessa personer 
väldigt dåligt.  ”Vi asylsökande har 
inte råd med taxi eller egen bil. Vi är 
helt beroende av kollektivtrafiken. Det 
är väldigt svårt att komma till jobbet/
arbetsintervju/ skola/ läkare i tid när 
bussen inte stannar”  Flera 
asylsökande berättar att många 
svenskar inte tillåter invandrare 
att sitta bredvid dem på sätet intill 
på bussen. De säger att de inte vill 
sitta bredvid dem. Många svenskar 
har ett dålig bemötande på bussen. 

… att vara asylsökande i Kiruna
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4. Många blir trakasserade när de går 
och handlar.  De blir ofta tvungna 
att visa upp sina väskor. De blir 
ofta trakasserade av vakter, genom att 
väktarna följer efter dem och 
spionerar på dem ”så att de inte stjäl 
något från butiken.” Folk blir väldigt 
kränkta och känner att de blir dömda 
på förhand när de handlar.  !

5. De flesta är väldigt besvikna på 
migrationstolkarna. De flesta tolkar 
har bristande kunskap i svenska. 
Många asylsökande anser att det 
många gånger är tolkarnas fel att de 
inte har kunnat få asyl eftersom de 
inte har kunnat tydligt tolka de 
asylsökandes fall. !

6. Papperslösa och asylsökande 
används som gratistolkar varje vecka 
både på Migrationsverket och på 
sjukhuset. De anlitas som ”vänner” 
men de hjälper ofta obekanta 
människor och utför i praktiken gratis 
tolkjobb.  !

7. Ali är kurd från Iran, han är 
politisk flykting, och är övertygad om 
att han blir avrättad om han 
återvänder. Han fick avslag för 1 år 
sedan. Ali fick för ca 1 månad sedan 
psykiska besvär och tog spikar och 
hamrade in i sina fötter.  

    Han har även försökt att ta sitt liv vid 
ett tillfälle. Han säger att han 
kommer att ta sitt liv om Sverige 
försöker deportera honom.  

8. Många känner sig diskriminerade 
på arbetsmarknaden och tycker att 
det är väldigt svårt att få arbete. 
Förklaringar som arbetsgivarna ger är 
att deras språk brister. Men många 
upplever att språket inte begränsar 
dem och att de kan förstå och göra 
sig förstådda men att det är en 
främlingsfientlig/rädsla eller 
inställning som hindrar arbetsgivare 
att anställa. Det måste bli ordentliga 
utredningar av diskriminering mot 
flyktingar inom arbetsmarknaden.  

”Vill vill ha jobb!” 

”Vill vill inte sitta hemma och få bidrag” 

” Vi kämpar för att integreras in i 
samhället” 

”Ni måste integrera oss in i det svenska 
samhället”

9. Vuxna asylsökande som väntar 
på asylsvar har rätt att arbeta men 
ingen rätt till utbildning i svenska 
språket, inte ens SFI. Tidigare så 
fanns det svenska kurser för 
asylsökande på ABF men de 
stängdes nyligen. Asylsökande blir 
därför helt sysslolösa och isolerade i 
väntan på svar. Det är väldigt 
frustrerande att ha arbets-
tillstånd med inte kunna 
arbeta eftersom det inte finns 
någon möjlighet att få lära sig 
svenska. Många har ansökt om att 
få praktisera gratis för att kunna få 
lära sig språket, dvs de har själva 
gått runt till olika arbetsplatser 
inom sjukvård, industri, restaurang 
etc men ingen arbetsgivare har 
velat ge dem den möjligheten.  

       Även de som har fått uppehålls-
tillstånd har begränsade 
möjligheter till utbildning i svenska 
språket. Man får möjlighet till 
några timmars utbildning per dag. 
Det är dock ingen som vill anställa 
dem eftersom de fortfarande har 
svårt med språket. Det finns många 
som gått klart SFI men ändå inte 
får något jobb eftersom 
arbetsgivarna tycker att deras språk 
brister. Många klagar på att 
kvalitén på SFI är väldigt dålig och 
lärarna har inte de kunskaper som 
behövs.  

     Det finns de som hoppar av SFI om 
de får arbete eftersom de tycker att 
de är mycket enklare att lära sig 
språket på arbetet, samtidigt som 
det också blir en begränsning 
eftersom de saknar en allmän 
grundläggande utbildning. 

!
10. En asylsökande får ca 2 200 kr i 

månaden i bidrag per person. 
     De asylsökande som får avslag och 

får sitt fall stängt får 1 400 kr i 
månaden per person fram till 
avvisningen. Asylsökande har rätt 
till flyktingboende. Flyktingboende 
brukar vara 3 rum och kök, 2 
asylsökande delar då ett rum, så det 
kan vara upp till 6 personer i en 
asyllägenhet.	 Många asylsökande 
har svårt att överleva på de små 
beloppen. Många invandrare och 
asylsökande brukar hjälpa de som 
fått avslag genom små ekonomiska 
bidrag för att de inte ska gå 
hungriga. De skänker bort kläder 
och hjälper till med språket i 
samband med sjukhusbesök. De 
stöttar varandra när samhället 
sviker, oavsett vilka nationaliteter de 
tillhör så finns det en solidaritet 
mellan många flyktingar.


