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Vem är flykting?
Det är en utländsk person som har sökt asyl och fått ”PUT ”
(Permanent uppehållstillstånd) enligt FN:s flyktingkonvention
(Genèvekonventionen), och därmed har rätt att bosätta sig i Sverige.
Vad är kvotflyktingar?
Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge skydd
åt flyktingar, inom en särskild flyktingkvot. Varje år gör Migrationsverket
särskilda resor till utvalda platser i världen, ofta flyktingläger och ambassader,
för att intervjua personer som begärt skydd via UNHCR.
Beslut om vem som erbjuds permanent uppehållstillstånd i Sverige baseras på
intervjuerna. Personer och familjer med störst behov av skydd, blir erbjudna
att flytta till Sverige.
FN:s Flyktingkonvention och den svenska utlänningslagen är vägledande för
besluten.
Hur många kvotflyktingar erbjuds uppehållstillstånd i Sverige?
Antalet flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige bestäms varje år av den
svenska regeringen. Hur många som ska tas emot, och från vilka länder, kan
variera beroende av rådande förhållanden i olika delar av världen. De senaste
åren har den svenska flyktingkvoten varit mellan 1200 och 1900 personer.
Vilka krav kan staten och kommunerna ställa på flyktingar?
Flyktingar omfattas av samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter
som övriga invånare i kommunen.

”Varför är inte så många flyktingar skadade, när de påstår sig komma från
krig och förtryck?”
Många flyktingar har blivit utsatta för tortyr både fysiskt och psykiskt. Psykisk
tortyr ger djupa sår i själen, och syns inte utanpå kroppen.
Fysisk tortyr syns som skador på kroppen.

”Flyktingar får räntefria och amorteringsfria lån”
Nej, de får betala ränta från första dagen de tar lånet.
År 2010 är räntan 4.9%. Det läggs även till uppläggningsavgift, aviavgifter,
samt förseningsavgift om lånet ej betalas i tid. Amorteringstiden varierar
mellan 1 – 15 år beroende på lånets storlek och amorteringstakt.

”Flyktingar får pengar utan att göra någonting”
Under de första två åren i Sverige är de berättigade till ”Introduktionsersättning”
från Migrationsverket, för att kunna bo, leva, studera svenska och integrera sig.
För att få introduktionsersättning måste flyktingarna delta i olika aktiviteter:
* SFI ‐ undervisning (Svenska För Invandrare).
* Samhällsundervisning
* Studiebesök
* Informationsträffar
*Medverka till att en introduktionsplan upprättas tillsammans med
integrationssamordnaren och Arbetsförmedlingen.
* Språkpraktik, som ett komplement till SFI‐undervisningen.
‐ Målet med språkpraktiken är att få kunskap om svensk arbetsmarknad,
träna svenska språket, få kontakter med arbetsgivare samt med svenskar.
Om flyktingen är frånvarande utan giltig orsak, dras 200kr/dag från ersättningen.
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