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Beviljade medel från Europeiska Flykting Fonden i Bryssel 

Antalet flyktingar som kommer till Europa har de senaste åren ökat markant. EU har strikta regler för 

invandring, vilket medför att ett stort antal människor flyr eller smugglas hit varje år för att söka vägen 

till ett bättre liv än vad de hade i sina hemländer. Många av dessa flyktingar får aldrig något 

uppehållstillstånd vare sig i Sverige eller i något annat EU-land. När asylsökande avvisas och sänds 

tillbaka till ursprungslandet bör ett hållbart återvändande och en återintegrering alltid eftersträvas. Om 

de återvändande kan få hjälp och stöd under denna process kan det istället vändas till fördel för så väl 

individen som för utvecklingen i ursprungslandet. 

Ett hållbart frivilligt återvändande är av stor betydelse för så väl ursprungslandet som för de 

europeiska länderna. Inom EU finns det ingen gemensamt utarbetad plan för hur återsändandet av 

asylsökande skall genomföras. För att återintegreringen av de återvändande skall bli hållbar och 

framgångsrik bör banden länderna emellan stärkas. 

     
Kick-off möte för CCM Return Training project – möte i Berlin 30 – 31 oktober 2007 

 

Göteborgs Initiativet har under ett års tid arbetat tillsammans med ett antal andra europeiska 

frivilligorganisationer i en pilotstudie som syftar till att hjälpa återvändande till en hållbar och varaktig 

återintegrering i hemlandet. Samtidigt lämnades en ansökan till Europeiska Flyktingfonden i 

Bryssel, där organisationerna sökte medel för att utveckla CCM-metoden (Case Chain Management) 

och återvändandearbetet. Denna projektansökan har nu blivit beviljad och i slutet av oktober var 

det kick-off för projektarbetet. Projektets namn är CCM Return Training Project. 

 

Genomförandet av projektet kommer att ske i ett antal förutbestämda steg. En viktig del i detta arbete 

är god kommunikation mellan alla inblandade parter. Därför har ett Internetverktyg – en databas, 

utvecklats och denna kommer att ligga till grund för mycket av arbetet. Grunden för CCM-metoden är 

en kedja med individuella insatser, för att hjälpa och stötta de återvändande under hela 

återvändandeprocessen – med början i det land de söker asyl i för att sedan fortsätta i hemlandet. 

Arbetet inom projektet kommer främst att vända sig till återvändare från Afghanistan, Irak (Dohuk, 
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Erbil, Sulemaniya) samt Kosovo (Pristina). Kortfattat kan denna kedja av insatser för hållbart 

återvändande beskrivas enligt följande: 

 

• Ett eller flera möten mellan den person som skall återvända och en projektmedarbetare 

(counsellor) hos Göteborgs Initiativet (GI) äger rum. Vid dessa möten förs en diskussion och 

går grundligt igenom: - hur ser familjesituationen ut (gift/ensamstående, barn – antal? mm), 

hälsa, bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet, tankar och önskemål inför framtiden, vad 

kan personen tänka sig att arbeta med efter återvändandet? Här kommer alla förberedelser 

inför återvändandet att behandlas och en plan för hur det sedan skall genomföras upprättas. 

• Därefter kommer GIs projektmedarbetare registrera dessa uppgifter i en framtagen databas. 

• Dessa uppgifter kommuniceras därefter med en rådgivare på plats i landet dit personen i fråga 

ska återvända. Rådgivaren läser igenom de registrerade uppgifterna och föreslår sedan vilka 

insatser som är möjliga och rimliga för en lyckad återintegrering. Detta kan vara allt från att se 

över möjligheter för eventuella utbildningar, starta eget-kurser eller om det finns något arbete, 

men även att förmedla kontakter när det gäller att skaffa bostad. 

• Allt praktiskt inför återresan organiseras med hjälp av GIs projektmedarbetare samt en tid för 

ett möte med rådgivaren i hemlandet bestäms. 

• Återresa till hemlandet 

• Efter ankomsten till hemlandet tar den återvändande kontakt med rådgivaren på det lokala 

kontoret. Tillsammans går de igenom vad som skall göras och hur dessa mål på bästa sätt kan 

nås. Rådgivaren informerar hela tiden GIs projektmedarbetare om hur arbetet fortgår och vad 

som sker. 

 
CCM är ett innovativt projekt, på så sätt att det sammanlänkar organisationer från flera europeiska 

länder. Dessa organisationer skall tillsammans implementera en och samma metod för återintegrering 

av återvändande. Det finns ingen gemensam europeisk policy för återvändande. Det här projektet är ett 

betydande bidrag mot en sådan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

I kommande nummer av detta nyhetsbrev kommer vi bland annat att 

presentera:  

• svenska återvändare till Irak 

• samarbetsorganisationerna inom CCM 

För vidare information kontakta gärna: 
Helena Ahlm  helena@initiativet.nu 

                                  +46 31 701 2093 
 


