Flyktingar i Bergs kommun
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Hur och varför man invandrar
Människor emigrerar från ett land till ett annat av olika komplicerade faktorer.
Vissa tvingas flytta på grund av konflikter eller att undkomma förföljelse och
fördomar.
I Bergs kommun har vi flyktingar från Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iraq och
Syrien. Bergs kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta
emot 35 flykting per/år plus de som kommer som familjeåteranknytning. Flyktingarna kommer hit på olika vägar men de flesta som är i Bergs kommun kommer som kvot / nyanlända flyktingar eller som ”Asylflykting.

Kvotflykting
Person som är kvoterade/utvalda av Migrationsverket, d.v.s. fått permanent uppehållstillstånd redan innan ankomst till Sverige. Kvotflyktingar kommer direkt
från utlandet till Sverige och mottagningskommunen.
Sverige har ett avtal om att ta emot ca 1900 kvotflyktingar per/år. Kvotflyktingar
tas ut i samarbete med FN´s flyktingorgan UNHCR. UNHCR presenterar ärenden
till Migrationsverket som sen tar beslut om personen ska beviljas permanent uppehållstillstånd utifrån Sveriges lagar. Representanter från Migrationsverket åker
till de utvalda länderna och gör uttagningar.

Asylflykting
Person som har ansökt om asyl vid ankomsten till Sverige alltså de har tagit sig
till Sverige själva.
Migrationsverket gör en utredning om personen har giltiga skäl för att få asyl.
Asylsökande bor på Migrationsverkets olika anläggningsboenden. Om asylsökande får besked om att de beviljas asyl får de antigen permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd. Personer som får avslag på sin asylansökan blir utvisad, detta
handläggs av Migrationsverket.
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Ensamkommande
Barn och ungdomar under 18 år som kommit utan legal vårdnadshavare till Sverige.
Dessa barn och ungdomar placeras så snabbt som möjligt i mottagningskommuner under asylprocessen. God man tillsätts. Överenskommelsen mellan Bergs
kommun och Migrationsverket är 20 platser. På deras boende finns vägledare till
varje enskild ungdom. Skolgång enl praxis.

18+ verksamheten
När de ensamkommande ungdomarna med permanent uppehållstillstånd blir 18
år kommer de in i verksamheten 18+. De bor i egna lägenheter och får stöd och
hjälp från utvalda vägledare.

Asylboende
Migrationsverket, som är den ansvariga myndigheten, har idag ett antal platser i
Bergs kommun. De flesta kommer ifrån Syrien och Eritrea och bor på boenden
i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Om de får uppehållstillstånd så ska de
kommunplaceras eller själva ordna egen bostad någonstans. I väntan på beslut
om uppehållstillstånd så har barnen rätt att gå i förskola/skola. Vuxna har rätt att
erhålla svenskundervisning på SFI när de har fått permanent/tillfälligt uppehållstillstånd.

Introduktionstiden
Är de 2 första åren efter kommunplacering. Under denna period studerar de
vuxna nyanlända svenska på SFI och samhällsorientering. Dessutom ska de
medverka vid alla andra aktiviteter som anordnas av skola/integration/arbetsförmedlingen som kan leda till snabbare integration i samhället, som till exempel en
praktikplats. Ersättning till den nyanlände betalas ut av Arbetsförmedlingen.
Barnomsorg/skola enl praxis.
Målet är egen försörjning eller/ och fortsatta studier efter introduktionstidens slut.
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Boende
Idag finns det mycket få lediga lägenheter i Bergs kommun och kommunikationer
med ytterområden utanför Svenstavik är inte helt tillfredställande. Utav den anledningen bor de flesta i Svenstavik. Några familjer bor även i Hackås och Myrviken men reser dagligen till Svenstavik där svenskundervisningen för de vuxna
samt förberedelseklasserna för barn finns.
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Afghanistan
Afghanistan är en stat i södra Asien. Det gränsar till Pakistan i söder och öster,
Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr, och Kina allra
längst i öster.
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Eritrea
Eritrea är en stat i norra Östafrika, vid Röda havet. Landet gränsar till Djibouti,
Etiopien och Sudan.
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Irak
Republiken Irak är en republik i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien
och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst och mot Iran i öst. Landet
har en kort kustremsa i persiska viken.
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Somalia
Somalia är ett land på Afrikas horn som gränsar till Djibouti i norr, Etiopien i
väster och Kenya i sydväst. I norr har landet en kustlinje mot Adenviken och i
öster och söder mot Indiska oceanen.
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Syrien
Syrien, formellt Arabrepubliken Syrien, är en stat i Mellanöstern. Landets huvudstad är Damaskus. Landet gränsar mot Jordanien, Libanon, Irak, Turkiet och
Israel.
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