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Nyhetsbrev 
Projekt NTG-asyl kommer från och med januari 2005 att till alla intresserade/prenumeranter distribuera nyhets-
brevet Tema asyl. Brevet innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och inom EU 
med anknytning till projektet. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publiceras på NTG-asyls 
hemsida www.temaasyl.se  Nyhetsbrevet utkommer minst två gånger per månad. Nyhetsbrevet skickas till alla 
som anmält sitt intresse och, i denna första utgåva, till cirka 2 000 adressater inom departement, myndigheter, 
frivilligorganisationer, forskning och media.  
 
NTG-asyl 
Den Nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Migrations-
verket, Integrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen. Projektet syftar till att utifrån projekterfarenheter och 
resultat från bl a Equal och Europeiska flyktingfonden samt bidrag från annan relevant forsknings- och utveck-
lingsverksamhet förbättra system och policies och bidra till kunskaps- och opinionsbildning på asyl- och flyk-
tingområdet. Läs mer om NTG-asyl på www.temaasyl.se . 
 
 
 
Rapport från NTG-asyls decemberseminarium 
NTG-asyls sista seminarium för år 2004 genomfördes 
den 14 december. Rubriken var Återvändande - avvisning 
eller re-integration? Närmare ett hundra deltagare kunde 
under dagen lyssna till föredrag av bl a Tiina Miskala 
från IOM och Lukas Gehrke från ICMPD (International 
Centre for Migration Policy Development). Förmiddagen 
ägnades åt presentationer och analyser av befintliga 
system och policies för återvändande; under eftermidda-
gen redovisades goda exempel från pågående projekt-
verksamhet på området återvändande/återvandring från 
Equal och Europeiska flyktingfonden. Seminariet avslu-
tades med en paneldiskussion med representanter från 
Utrikesdepartementet, Sociala Missionen och Migra- 
tionsverket.  
Läs mer: 
http://www.paraplyprojektet.se/templates/PP_Article____5773.a
sp
 
Seminarieserien fortsätter 
Närmare 300 deltagare har bevistat NTG-asyls seminarier 
under 2004. Centrala frågor om asyl- och flyktingmotta-
gande har behandlats - arbete, väntan, hälsa, återvän-
dande/ återvandring. Serien fortsätter med (minst) två 
seminarier under 2005; planerade teman är bl a frivillig-
organisationernas roll i asylmottagandet, alternativa 
försörjnings- och integrationsstrategier bland asylsökande 
och nyanlända samt egenmakt/empowerment. 
 
Samarbete med Litauen 
Utvecklingspartnerskapen i de nya medlemsstaterna är av 
stort intresse för NTG-asyl och de svenska partnerskapen. 
NTG-asyl har sedan tidigare kontakter med Litauen och 
anordnade, tillsammans med Utvecklingspartnerskapet 
ReKOMP i Uppsala, i december ett mycket uppskattat 
besök i Sverige för en delegation från Litauen. I delega-
tionen ingick representanter från ansvarigt ministerium 
och två Utvecklingspartnerskap inom Equal, varav ett 
inom tema asyl och det andra inom tema jämställdhet. 
Läs mer: 
http://www.paraplyprojektet.se/templatesTemaAsyl/TA_Article_
___5808.asp

 
 
Migrationsverket vägrar medfinansiera nya Equal-
projekt 
Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik har ogil-
tigförklarat Migrationsverkets regiondirektörers tidigare 
beslut om medfinansiering av nya Utvecklingspart-
nerskap inom tema asyl i Equal-programmet. Svenska 
ESF-rådet beslutade i oktober 2004 efter en omfattande 
urvalsprocedur bifalla två nya ansökningar inom tema 
asyl. 
Läs mer: 
http://www.paraplyprojektet.se/templatesTemaAsyl/TA_Article_
___5652.asp
 
Projektdatabas på hemsidan www.temaasyl.se
En databas för exponering av projekt från EU-program-
men Equal, Europeiska flyktingfonden, Växtkraft Mål 3, 
Leonardo, INTI m fl europeiska program kommer att tas  
i bruk under januari 2005. Databasen kommer att erbjuda 
en unik möjlighet att visa och söka projekt med anknyt-
ning till tema asyl från Sverige och andra medlemsstater. 
 
Samtidigt förbättras också sökmöjligheterna vad gäller 
dokument på hemsidan genom att samtliga dokument 
läggs in i en databas. Hemsidan innehåller ett stort antal 
dokument om bland annat europeisk asyl-, flykting- och 
integrationspolitik 
 
Forskning och utveckling 
Avrapportering från den av NTG-asyl initierade forsk-
ningsstudien Välfärdens gränser kommer att ske under 
våren 2005. Den andra studien - En väntan under påver-
kan - kommer att påbörjas samtidigt och fortgå under 
hela 2006. Delrapporter publiceras löpande på hemsidan. 
Den första forskningsstudien, While we are waiting, av-
rapporterades i maj 2004.  
Läs mer: 
http://www.paraplyprojektet.se/templatesTemaAsyl/TA_Article_
___5560.asp
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Arbetsmarknadsstyrelsen ny medfinansiär och leda-
mot i styrgruppen för NTG-asyl 
Arbetsmarknadsstyrelsen ingår sedan december 2004 i 
styrgruppen för NTG-asyl. En kraftfullare satsning på 
frågor om introduktion och integration av flyktingar och 
andra nyanlända - asylmottagandet som en del av en 
sammanhållen process! - kommer därför att göras under 
2005, både från ett nationellt och ett EU-perspektiv. Vi 
kommer bl a att följa den planerade utvärderingen och 
översynen av den myndighetsgemensamma Överens-
kommelsen och rapportera om genomförandet av en ny 
europeisk integrationspolitik. 
 
Referens/policygrupp knyts till NTG-asyl 
För att säkerställa en bred kompetens och ett brett kon-
taktnät av intressenter och avnämare etableras under 
våren 2005 en referensgrupp till NTG-asyl. Gruppen skall 
bidra till erfarenhetsspridning och systempåverkan med 
utgångspunkt från resultat och goda exempel från Equal, 
Europeiska flyktingfonden, Växtkraft Mål 3 och andra re-
levanta EU-program. Gruppen skall också fungera som 
ett forum för diskussion om inriktning, policy och strategi 
för NTG-asyl,  I gruppen kommer att finnas representan-
ter för asylsökande, politik, forskning, media och kultur.  

Kommer någon fjärranfrån - nationell konferens om 
asylmottagande på nya Världskulturmuseet i oktober 
2005 
En viktig händelse under 2005 inom ramen för NTG-asyl 
är den första nationella konferensen om svenskt och 
europeiskt asylmottagande. Konferensen äger rum den 17 
- 19 oktober 2005 på det nyöppnade Världskulturmuseet i 
Göteborg. Projektpresentationer, redovisningar av goda 
exempel och aktuell forskning från Sverige och andra 
medlemsstater kommer att ha en framträdande roll under 
konferensen; politiker och systemkritiker skall finnas på 
plats. Konferensen ges en konstnärlig och litterär inram-
ning genom ett samarbete med den tyska konstnärs-
gruppen significans respektive tidskriften Karavan. Sam-
verkan kommer också att ske med Paraplyprojektet inom 
Equal i anslutning till Bok och biblioteksmässan i Göte-
borg. För Europeiska flykting-fondens del innebär konfe-
rensen ett utmärkt tillfälle att lansera den nya programpe-
rioden (2005 - 2010); inom Equal ges de nya projekten en 
möjlighet att avisera sin kommande verksamhet medan 
projekten från första om-gången kan redovisa slutresultat 
och rekommendationer. 
 

 
 
 
Kommer någon  
 
fjärranfrån 
med ett språk 
som kanske låser in 
ljuden 
med stoets gnäggande 
eller 
koltrastungars 
pip 
eller 
också som en gnisslande såg 
som skär sönder all närhet 
 
Kommer någon 
fjärranfrån 
med hundens rörelser 
eller 
kanske råttans 
och det är vinter 
så kläd honom varmt 
han har eld under fotsulorna 
(kanske red han 
på en meteor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
så banna honom ej 
om din matta ropar sönderbränd - 
 
En främling bär alltid 
sitt hemland i famnen 
som ett föräldralöst barn 
för vilket han kanhända 
inte söker annat 
än en grav.
  

Nelly Sachs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översättning: Rolf Moberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Anmäl eller avbeställ prenumeration: 
katarina.nilsson@initiativet.nu
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