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Projekt 2005 – 2007 
Ansökningsomgång 01 Europeiska flyktingfonden 

 
Diarienr: NRK-51-2005-22034 ERFnr:  ERF-51-001-01  
Projektnamn:  Program för human återvandring II 
Projektägare: Stockholms stad, Utbildningsförvaltning 
Insatsområde: Återvandring/Återvändande 
Ort: Stockholm – Srebrenica – Banja Luka – Jajce – Ilijas – Mostar – Teslic – Glamoc – 
Gorazde. 
Löptid: 2006-04-01 - 2008-03-31  

 
Samverkansparter:  
Bosnien-Hercegovina kommunerna; 
Ilijas, Banja Luka, Srebrenica,Jajce, Mostar, Teslic, Glamoc och Gorazde. 
Islamic Relief Bosnien-Hercegovina. 
Ekonomiska Institutet i Sarajevo. 
Ministeriet för flyktingar och mänskliga rättigheter Bosnien-Hercegovina.  
Sverige; Serbernas Riksförbund i Sverige, Kroatiska föreningen ”Dubrovnik”, BiH 
föreningen”Vrbas”. 

 
 Löpande information:  

till flyktingar i Sverige om verksamheten i kommunerna där Center för Lokal Utveckling 
(CLU) finns via bl a via projektets hemsida www.clrbih.com , tidningen ”Bosnisk post” och 
”Glas”. Myndigheterna i Bosnien-Hercegovina (BiH) informeras om verksamheten vid CLU 
löpande (Ministeriet för flyktingar och mänskliga rättigheter BiH och Ministeriet för näringsliv 
och ekonomisk utveckling BiH). 

 
Projektsammanfattning: 
Driftsutveckling av redan befintliga CLU i Ilijas, Banja Luka, Srebrenica och Jajce.     
Etablera fyra nya Centra för lokal utveckling, här benämnda CLU, i fyra kommuner: Mostar, 
Teslic, Glamoc och Gorazde: 
Ett Råd för CLU ska bildas i BiH, vilket ska stödja och övervaka implementeringen av CLU i 
BiH 
CLU övertas helt av de 4 bosniska kommunerna innan projektet avslutas för de behöver 
sådana strukturer i sina områden. Implementering sker gradvis och i takt som bestäms i 
överläggningar med de kommunala myndigheterna.   
Skapa bättre förutsättningar för implementering av projekt i samhället.  
Samordning av olika insatser i lokalområdet. Det har hänt att många projekt med liknande 
inriktning har genomförts i samma område ovetandes om varandra. För att förhindra  
överlappning är det viktigt att det finns lokala strukturer som har överblick över 
lokalsituationen. 
   
Vidareutbilda samhällsvägledare på dessa CLU och utbilda samhällsvägledare för arbete vid 
CLU:  
Anställa och utbilda 4 flyktingar från BiH med PUT som samhällsvägledare.  
Samhällsvägledarna vid CLU ska genomgå utbildning i familjearbete för att kunna arbeta 
självständigt i slutet av 2006 direkt med stöd till enskilda familjer i återvandringsprocessen.  
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Samhällsvägledarna ska göra kartläggning av den sociala och ekonomiska situationen i 
lokalområdet. Metoder för skrivning och insamling av uppgifter för databasen ska förbättras, 
samt databasen ska förenklas för användning.     
  
Utveckla målinriktade verksamheter i samspel med och med påverkan av brukarna: 
Utveckla möjligheterna för flyktingar med PUT att återvandra och asylsökande som fått 
avslag på sin ansökan  att återvända genom att förbättra sociala och ekonomiska förhållanden 
i lokalområden. 
Koppla intresserade återvandrare till pågående jordbruksprojekt och till nya projekt som 
utarbetas tillsammans mellan lokalinvånarna och CLU.  
Förankra de aktiviteter som startades upp i projektet ”Återvandring och Återintegration” för 
att ge diaspora återintegrationsmöjligheter och gagna flyktingar i Sverige med information om 
CLUs  roller och aktiviteter.    
 
Medverka till att ge lokalbefolkningen och diaspora insyn i den kommunala verksamheten för 
att förstärka möjligheterna till att påverka.  
Skapa broar mellan befolkningen och myndigheter. Underlätta byråkratiska och 
administrativa processer. I slutet av första projektåret ska byråkratiska och administrativa 
processer enkelskrivas och ska även vara tillgängliga på BiH Ambassaden i Stockholm.  
Uppmärksamma och förbättra kvinnors situation. Kooperativa kvinnoföreningar ska bildas på 
varje CLU. Målet är att arbetslösa kvinnor får sysselsättning och förbättrad ekonomi. 
Sprida Ilijas CLUs ungdomsverksamhet till andra befintliga CLU med föreningar som 
erbjuder ungdomar att organisera aktiviteter och att bilda ekonomiskt självförsörjande 
föreningar. 
Fortsätta och förstärka miljöskyddsaktiviteter och sprida idéer för ekologisk mat produktion.  
Förvalta kommunikationsprocessen mellan BiH föreningar som startats av projektet 
 
Förstudie riktat till BiH Föreningar i Österrike för att upprätta samverkan för vidare kontakt 
mellan Europeiska Flyktingfonden Sverige och Österrike. 
Kontakta organisationer i Österrike för att undersöka möjligheter till samverkan. 

 
Arbetsmetod: 
Att etablera Center för Lokal Utveckling och specialutbilda samhällsvägledare. Flera partners 
deltar i utbildningen. CLU ska förmedla öppenhet och service till invånarna. 
Lokalbefolkningen och målgrupperna ska alltid känna sig välkomna när de behöver rådgivning 
och stöd. Genom hjälp till självhjälp, ”empowerment” utvecklas verksamheten utifrån 
målgruppernas behov, egna initiativ och egna aktiva medverkan. 
 
CLU ingår i den kommunala strukturen och har kontaktpersoner på hög nivå. Kommunerna 
bistår med lokaler som tidigare varit lokala kommunala kontor eller skolor och liknande och 
anpassas och återuppbyggs för projektets ändamål.   
Varje CLU har två anställda: en med social inriktning och en med ekonomisk inriktning. Social 
och ekonomisk utveckling ska gå hand i hand när man eftersträvar en genomtänkt 
återvandring. Även om de infrastrukturella frågorna åtgärdas är det alltid stora hinder för 
flyktingar att återvandra eller återvänder efter avslag på deras asylansökan i Sverige om de inte 
kan försörja sig själva och sin familj.   
Ekonomiska funktionen på CLU  tar hand om sysselsättningsfrågor med särskild inriktning på 
landsbygden. Det är uppenbart att stora satsningar har gjorts i städer men att landbygden är i 
stort sett bortglömd trots att de flesta bosnier är bosatta i landsbygdsområden. Därifrån 
kommer också de flesta flyktingarna som vistas i Sverige. 
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Målgrupp:  
Programmet vänder sig med sina huvudmål till återvandrare, asylsökande som fått avslag på 
sin ansökan i Sverige, internflyktingar och lokalbefolkningen i projektkommunerna. Projektet 
kopplar ihop återvandring med biståndsarbete. Genom att aktivt delta i utvecklingsprocesser i 
sitt område återknyter flyktingar band med sitt land och deras aktiva engagemang för 
hembygden ökar. Anställning på de nya CLU kommer att erbjudas bosniska flyktingar som 
vill återvandra från Sverige och lokalinvånarna i respektive kommuner.  
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21957 ERFnr:  ERF-51-002-01  
Projektnamn: Psykiska funktionshinder i ett transkulturellt perspektiv – samverkan 
landsting och kommun, steg 1 
Projektägare:  Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) 
Insatsområde: Integration 
Löptid: 060301 – 081231   
 
Projektsammanfattning: 
Bakgrunden till projektet är att motverka olika brister som finns inom den psykiatriska vården 
och som uppstått på grund av ett antal variabler kring integration.  
Projektet består av två steg. Syftet med det första steget är att förstärka samverkan mellan personal från 
kommun och landsting kring en kartläggning av vårdbehov inom psykiatrin hos patienter som har 
utländsk bakgrund samt kompetensbehov hos personalen. Huvudmålet är att utveckla en modell för 
samverkan mellan lokala aktörer. Utifrån denna kunskap kommer görs en ny ansökan, steg två, som 
handlar om att skräddarsy insatser som mynnar ut i en samverkansmodell med ett transkulturellt 
perspektiv. Effektmålet är att denna modell sedermera sprids till andra kommuner och landsting. 
Arbetsmetod: 
Intervjuer med patienter, fokusgruppsintervjuer med nyanlända, Intervjuer och enkäter -   
vårdpersonal, inventering av statistik över slutenvård. 
 
Målgrupp:  
Lokala aktörer i Landsting och kommuner  inom Stocholms Läns SjuvårdsOmråde, SLSO 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22033 ERFnr:  ERF-51-003-01  
Projektnamn: Yrkesguider 
Projektägare:  Vantörs stadsdelsförvaltning 
Insatsområde: Integration 
Löptid: 060301 – 061231   
 
Samverkansparter:  
Projektet förläggs i samlokaliserad Introduktionsverksamhet för fler stadsdelar m.fl. i 
samverkan med Länsstyrelsen, Stockholms rekryteringsprogram,Utbildningsförvaltningen, 
Arbetsforum sydost, Arbetsförmedlingen  och fackliga organisationer. 
 
 
 
Projektsammanfattning: 
Projektägaren rekryterar yrkesguider (personer som är yrkesverksamma) för att underlätta för 
nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Meningen är att yrkesguiderna och 
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de nyanlända ska matchas individuellt mot varandra för att den arbetsökande därefter med stöd 
av yrkesguiden ska matchas mot möjligheter på arbetsmarknaden.. De nyanlända ska erbjudas 
en introduktionsplan där ett kortsiktigt mål (arbetslivserfarenhet och egenförsörjning) och ett 
långsiktigt mål (planering för en yrkeskarriär) ska anges.  
 
Arbetsmetod:  
Rekrytering av yrkesguider genom annonsering, kontakter med frivilligorganisationer. Matcha 
nyanlända och yrkesguider i träffar med projektet. Utveckla kontaktskapande gemensamma 
träffar mellan nyanlända och yrkesguiderna med ev. utbildningsinslag. Dokumentera löpande, 
registring av matchningar och intressebank.  
 
Målgrupp: 
Nyanlända i stadsdelarnas introduktionsprogram rekryterade via flyktingmottagningen. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21945 ERFnr:  ERF-51-004-01  
Projektnamn:  Kartläggning av den psykiska hälsa hos f.d. gömda asylsökande i Värmland 
                         - en pilotstudie 
Projektägare: : Landstinget i Värmland/Center för traumatisk stress  
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Karlstad 
Löptid: 060101 – 071231  

 
Projektsammanfattning:  
Bakgrunden till projektet är centrets uppfattning att psykisk ohälsa tenderat att öka hos asylsökande de 
senaste åren. Det finns skäl att tro att personer som har gömt sig fått en ytterligare påfrestning som ökar 
risken för psykisk sjukdom. Projektets första fas under 2006 syftar till att göra en pilotstudie för att öka 
kunskapen i området. Målsättningen med projektet är att kartlägga den psykiska hälsan hos förre detta 
gömda asylsökande som under en tid levt som gömda, att upprätta vård- och handlingsplaner inom ramen 
för asylsökandes rätt till vård samt kunna erbjuda en adekvat vård. Syftet med projektet är att skapa 
underlag för berörda myndigheter avseende gruppens långsiktiga behov av vård och omsorg samt ge 
underlag för en humanare asylprocess. 

 
Arbetsmetod:  
Metoden som används är screening av 100 asylsökande, vuxna och barn över tre år,  avseende psykisk 
hälsa i samband med en hälsoundersökning, identifiera och förbereda kortsiktiga psykiatriska och 
barnpsykiatriska vårdbehov, erbjuda de psykiatriska och barnpsykiatriska sjukvårdskontakter som den 
enskilda har rätt till samt att identifiera och förbereda långsiktiga psykiatriska och barnpsykiatriska 
vårdbehov.  

 
Målgrupp:  
Tidigare gömda flyktingar. 
 
 
 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21960 ERFnr:  ERF-51-005-01  
Projektnamn: Psykisk hälsa hos bar med PUT som led av uppgivenhetssyndrom under tiden 
                         som asylsökande 
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Projektägare:  Center för traumatisk stress 
Insatsområde: Integration 
Ort: Karlstad 
Löptid: 060101 – 070531  

 
Projektsammanfattning:  
Projektet är kunskapssökande kring barn som har fått ett permanent uppehållstillstånd och som led av 
uppgivenhetssymptom under tiden som asylsökande. Syftet är att undersöka psykisk hälsa och 
funktionsnivå hos dessa barn när familjen etablerat nytt boende i Sverige, vilket innebär minst sex 
månader efter beviljat uppehållstillstånd. Projektet syftar också till att utforska såväl barnens som 
föräldrarnas syn på det som hände under asylprocessen och hur det har påverkat dem. Projektet syftar till 
ökad kunskap inom området bland annat genom att få svar på följande frågor; 
 
Vad vet vi om de konsekvenser som en lång episod av uppgivenhet, apati eller divitalisering innebär för 
ett barn? Har dessa barn behov av stöd under lång tid eller tillfrisknar de relativt snart efter det att de fått 
uppehållstillstånd? Förekommer någon form av restsymptom eller funktionsnedsättning som kan kopplas 
till perioden av uppgivenhet? Om man barnen har behov av fortsatt stöd och behandling, får de det stöd 
de behöver? 
 
Arbetsmetod:  
Projektet är en intervjustudie, där barnet och barnets sociala närmiljö intervjuas utifrån frågeställningarna 
ovan. 

 
Målgrupp:  
Politiker och tjänstemän som på något sätt arbetar mot målgruppen. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21953 ERFnr:  ERF-51-006-01  
Projektnamn:  Utbildningssatsning för kunskap och kompetens  
Projektägare: Sveriges Kristna Råd 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060201-070331 
Samverkansparter: Caritas, Svenska kyrkan 
 
Projektsammanfattning:  
Många av SKRs medlemskyrkor arbetar med att på olika sätt främja integration och 
inkludering av människor som invandrat till Sverige. Det kan handla om olika 
samtalsgrupper, praktiska verkstäder, språkundervisning eller helt enkelt genom att erbjuda ett 
meningsfullt sammanhang.  
 
Men hittills är det få kyrkor och samfund som verkligen är aktörer på den 
integrationspolitiska arenan. Det finns ofta inga upparbetade kontakter med relevanta 
myndigheter och offentliga aktörer som t.ex. kommunens introduktionsprogram och SFI-
undervisning, arbetsförmedling, försäkringskassa etc.  
 
Vissa organisationer på kristen grund har odlat mer av sådana kontakter – t.ex. Caritas och 
Stadsmissionen.  
 

 6



Många myndigheter och offentliga aktörer tänker inte in kyrkor eller andra religiösa samfund 
i sitt arbete – trots att många av de invandrargrupper som kommer till Sverige ofta har en 
stark religiös identitet och att t.ex. tillgång till heliga rum, ett andligt språk för att förstå etc. är 
avgörande för integrationsprocessen.  
 
Vi är övertygade om att ett utbyte och ”kunskapande” mellan myndigheter och offentliga 
aktörer å ena sidan och organisationer med tron som grund å andra sidan skulle vara mycket 
viktigt och fruktbart för att förbättra integrationsarbetet i samhället och inte minst 
kommunernas introduktionsprogram.  
 
Det finns många idéer att fundera kring och utveckla, t.ex. mentorskap för att komma in på 
arbetsmarknaden, hur SFI-utbildningen kan förbättras, vad en meningsfull introduktion 
innebär, hur introduktionen kan anpassas mer efter individens behov etc.   
 
 
Arbetsmetod: 
Metoder och tillvägagångssätt behöver definieras under året genom temagruppens slutsatser 
och idéer och projektkoordinatörens roll som samordnare och kontinuitetsskapare. Men det är 
tydligt att det handlar i en första fas om nätverkande, sedan utbyte av kunskap och idéer, och 
sedan ”kunskapande”, situationsanalys – hur kan vi tillsammans förstå mer? Och hur kan vi 
realisera idéerna och ge den nya kunskapen form?  Bl.a. kommer diakonins månad under 
September 2006 att användas som forum för att kanalisera kunskap lokalt och uppmuntra till 
lokala grupper. Frågor som rör barnperspektiv, jämlikhet och demokrati kommer att betonas 
under hela processen.  
 
Målgrupp: 
Relevanta tjänstemän inom olika kyrkor, andra organisationer med tron som grund (t.ex. 
Sensus, Caritas, Stadsmissionen m.fl.), relevanta myndigheter (främst integrationsverket) och 
relevanta offentliga aktörer (t.ex. arbetsförmedlingen).  
 
I förlängningen är målgruppen framförallt de som deltar i kommunernas 
introduktionsprogram för nyanlända flyktingar/invandrare. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21826 ERFnr:  ERF-51-007-01  
Projektnamn: Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor 
Projektägare: Stadsdelsförvaltningen Gunnared och  Introduktionsenheten för flyktingbarn  
Insatsområde: Integration 
Ort: Göteborg 
Löptid: 060101-081231  
 
Samverkansparter: 
Göteborgs Universitet 
 
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Förbättra skolintroktionen för sent anlända elever 
Mål: Ta fram en modell på skolintroduktion med ett helhetsperspektiv för sent anlända elever 
samt göra denna modell gällande i alla skolor i Göteborgs stad 
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Arbetsmetod:  
Skapande av modellklass där de teoretiska förutsättningarna för lyckad skolintroduktion 
appliceras för att därefter sprida dessa erfarenheter genom en utförlig rapport. Lokal 
utveckling i två steg. Från utveckling i en stadsdel till utveckling i staden som helhet. 
 
Målgrupp:  
Nyanlända barn 11-13 år samt dess föräldrar och vårdnadshavare, skolpersonal. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22109 ERFnr:  ERF-51-008-01  
Projektnamn: Introduktion för nyanlända i Östergötland 
Projektägare: Regionförbundet Östsam 
Insatsområde: Integration 
Ort: Linköping alternativt Östergötland eftersom det är ett regionalt projekt som gäller samtliga 
kommuner – men Östsams kansli ligger i Linköping om det är det som menas. 
Löptid: 060401 – 070930  
 
Samverkansparter:  
Regionförbundet Östsam innefattar Östergötlands 13 kommuner samt länets landsting 
 
Projektsammanfattning: 
Syfte: Att utveckla och fördjupa samarbetet kring den regionala handlingsplanen för 
samverkan för en effektiv introduktion för flyktingar och andra invandrare i Östergötland. 
Mål: Att flyktingar och andra invandrare som kommer till regionen ses som en resurs och får 
bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, klara sin egenförsörjning och 
uppleva god livskvalitet. 
 
Målgrupp:  
Nyanlända flyktingar och invandrare 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21972 ERFnr:  ERF-51-009-01  
Projektnamn: Kollektivism möter individualism 
Projektägare:  Uppsala kommun 
Insatsområde: Integration 
Löptid: 060301 – 080331   
 
Samverkansparter:  
Uppsala universitet, samverkan inom kommunen mellan introduktionsverksamhetens olika 
delar, kuratorer och barnmottagningsenheten. 
 
 
Projektsammanfattning: 
Projektet består av tre delprojekt. 
1. Det första består av en värdegrundskartläggning i grupperna baserat på tre mycket stora 
intervjuomgångar i ett 60-tal länder åren 1981,1990 och 1996: A. De som företräder 
majoritetssamhället på institutionell nivå, B Myndiga ungdomar som följer den värdegrund 
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som de bland annat får från reklam och cybervärlden, C Nyanlända flyktingar/invandrare i 
introduktion och etniska föreningar och moskén.  
Meningen är att man ska mäta varje individs upplevelse av sin roll kontra familj och 
samhället samt familjen och samhällets roll för individen.  
 
2. Det andra är att utifrån delprojekt skapa en värdegrundskarta som ska användas för att 
underlätta både för de nyanlända och för de som jobbar med denna målgrupp att bli medvetna 
om sin värdegrund och kunna förhålla sig till andra värdegrunder.  
 
3. Det tredje är kompetensutveckling och verksamhetsutveckling inom 
introduktionsverksamheten. 
Projektägarens avsikt är att utveckla introduktionen.   
 
Arbetsmetod:  
Uppdelning i tre delprojekt .Se beskr. ovan. Kvalitativa/kvantitativa metodval, olika typer av 
fokusgrupper m.m. Forskningsmässig kontroll och kvalitet liksom utvärdering bedöms 
säkrad genom valet av projektledare och samarbetet med Gävle Högskola (Nader Ahmedi, 
doktor i sociologi , prefekt) 

 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21966 ERFnr:  ERF-51-010-01  
Projektnamn: Integration och folkbildning 
Projektägare:  Sensus studieförbund – Ibn Rushd 
Insatsområde: Integration 
Ort: Hela landet utifrån sex regioner med säte i Umeå, Gävle, Stockholm, Katrineholm, Göteborg 
och Malmö. 
Löptid: 060101 – 081231 

 
 

 
Projektsammanfattning:  
Projektet avser att få till stånd långsiktig och kvalitativ folkbildningsverksamhet bland muslimer i hela 
landet och i former där muslimer och icke-muslimer möts. 
 
Man har i en tidigare studie utvecklat en modell för livsfrågesamtal bland flyktingar med muslimsk 
bakgrund och andra svenska muslimer. Modellen utvecklas och implementeras under projektet.  
Mål för denna del är att nå 1000 personer ur målgruppen.  
 
I lokala pilotprojekt kommer också former att utvecklas för att tillämpa två etablerade 
folkbildningskoncept i integrationsarbete: 
Dialogmodellen Vuxendialog, t ex för arbete bland långtidsarbetslösa i målgruppen. Mål för denna del är 
att nå 300 personer ur målgruppen. 
MOD – mångfald och dialog, som är en modell för att bearbeta frågor om makt, identitet och utanförskap, 
används t ex för att bearbeta uttryck för islamofobi och västfobi. Mål för denna del är att nå 300 personer 
ur målgruppen. 
Pilotprojekten analyseras och generaliseras under projektets sista år för att bli tillämpbara på olika orter. 
 
Arbetsmetod:  
Den pedagogiska form man arbetar med i alla tre delprojekten är studiecirkeln. Cirkelledare rekryteras ur 
målgruppen och utbildas. Material till stöd för ledarna utvecklas. 
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Målgrupp:  
Svenska muslimer, särskilt flyktingar med muslimsk bakgrund. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21952 ERFnr:  ERF-51-011-01  
Projektnamn: Samverkan och kompetensutveckling för myndigheter kring hedersrelaterat våld 
Projektägare:  Stiftelsen Kvinnoforum 
Insatsområde: Integration 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060323 – 080322  
 
Samverkansparter:  
Rikspolisstyrelsen, Riksåklagarmyndigheten, Länsstyrelsen i Uppsala län, Arbetsmarknads- 
och familjeförvaltningen Eskilstuna kommun.Transnationella parter:Metropolitan Police 
Service (GB) och Papatya (GER) ingår i projektet år 2. 
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Förbättra möjligheterna att identifiera, utreda och handlägga frågor beträffande 
hedersrelaterat våld samt stödja de personer som utsätts för det samma. 
Mål: Utveckla och implementera en handlingsplan för samordnad hantering samt 
kompetensutveckla personal inom medverkande myndigheter. 
 
Arbetsmetod:  
Utveckling av interna utvecklingsprocesser på respektive myndighet genom diskussioner 
mellan deltagarna i olika former av arbetsmöten, seminarier och genom samarbete i konkreta 
fall. På de enskilda myndigheterna kommer man utveckla dessa processer genom interna 
informationstillfällen, överläggningar och möten, spridning och förankring av de interna 
handlingsplanerna. En översikt görs över interna och samordnade insatser på de myndigheter 
som deltar i projektet. Översikten görs på både lokal, nationell och transnationell nivå utifrån 
de samverkande parternas perspektiv. 
 
Målgrupp:  
Direkt målgrupp, myndigheter som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. Indirekt 
målgrupp, personer som är utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21699 ERFnr:  ERF-51-012-01  
Projektnamn:  Från ord till handling – Barnets bästa i asylprocessen  
Projektägare: BRIS – Region Syd 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Malmö 
Löptid: 060301 – 081231   
 
Samverkansparter:  
Olika aktörer runt barnen i asylprocessen, Malmö  högskola 

 
Projektsammanfattning:  
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Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att principen om barnets bästa ska genomsyra 
den svenska asylprocessen i praktisk handling. Barnperspektivet ska konkretiseras genom 
kompetensutveckling, kunskapsutbyte och samarbete mellan aktörerna. 

 
Arbetsmetod:  
Skapa en bas för samarbete mellan aktörerna i befintliga nätverk. Kunskapsseminarier, 
Diskussionsforum på nätet (Blogg), fallstudier, riktade, behovsanpassade utbildningsinsatser, 
avrundande kunskapsseminarium och sammanställning av publikation med goda exempel 

 
Målgrupp:  
Personal inom olika yrkesgrupper som möter barn i asylprocessen d v s hos polisen, 
Migrationsverket, kommunen, NGO:s, sjukvården, skolan, migrationsdomstolar, gode män, 
advokater/jurister (direkt målgrupp) 
 
De asylsökande barnen (indirekt målgrupp) 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22011 ERFnr:  ERF-51-013-01  
Projektnamn:  Aktörer i ny  asylprocessen  
Projektägare: Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: hela landet 
Löptid: 060301 – 071231  
 
Samverkansparter: FARR, lokala broderskapsorganisationer  
 
Projektsammanfattning:  
Projektet syftar till att utveckla och främja dialogen mellan politiska aktörer och 
frivilligorganisationerna för att analysera aktörernas roll i den nya asyl- och 
introduktionsprocessen och hur de asylsökande uppfattar den. Det övergripande syftet är att 
bidra till en bättre asyl- och introduktionsprocess. 

 
Arbetsmetod:  
Kunskapsseminarier över hela landet med olika tema där organisationer, myndigheter, 
massmedia och ombud för asylsökande bjuds in. Informationsmaterial och information på 
hemsida. 
 
Målgrupp:  
aktörerna och de asylsökande 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21993 ERFnr:  ERF-51-014-01  
Projektnamn:  Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 2007  
Projektägare: Rädda Barnen 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060901 – 071231  
 
Samverkansparter:  
Organisationer, ombud, myndigheter och domstolar 
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Projektsammanfattning:  
Syfte: öka barns möjligheter att komma till tals i asylprocessen och få en rättssäker prövning av 
sina skäl för uppehållstillstånd 
Mål: Empirisk undersökning och analys av hur barns egna asylskäl, främst barn i familj, 
handläggs och bedöms i den nya instans- och processordningen, jämföra med tidigare 
kartläggningar tendenser i handläggning, rättspraxis i migrationsdomstolarna och lägga fram 
rekommendationer   
 
Arbetsmetod:  
Identifikation och rekrytering av forskare/författare till kartläggningen, kartläggning, 
utvärdering och jämförelse av tidigare kartläggning genomgång av ärenden hos 
Migrationsverket och domstolar, rapport, publicering och seminarium, initial utvärdering av 
genomslagskraft och spridning till målgrupper. Redovisning av projektet ska löpande ske av 
projektledaren och författare till Rädda Barnens Sverigeprograms ledning varannan månad. 
 
Målgrupp:  
Asylsökande barn 
 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21961 ERFnr:  ERF-51-015-01  
Projektnamn:  IBF Kumla 
Projektägare: Studiefrämjandet i S. Närke K/D Kumla 
Insatsområde: Återvandring 
Ort: Kumla – Doboj  
Löptid: 060501 – 080831   

 
Samverkansparter:  

 NyföretagarCentrum Sydnärke i Sverige.  
Kommun Doboj , Handelskammare Republika Serbska, Småföretagarnas förening i Doboj, 
Småföretagarnas förening i Doboj, Bokföringsservice ”Finesa, Bank – ABS Bank i Bosnien-Hercegovina 
(BiH) 

 
Projektsammanfattning: 
Underlätta frivillig återvandring för människor/flyktingar (20 med permanenta 
uppehållstillstånd) med utbildning i företagande. De ska ha avsikten och en konkret affärsidé 
för att återvandra till BiH och där etablera företagsverksamhet eller i samarbete med andra 
företag skapa affärsförbindelser mellan BiH och Sverige eller vara delaktiga i den 
demokratiska uppbyggnaden och bidra med etiska regler för affärer.  
 
Uppbyggnad av Partnerskapföreningen Seido som utvecklas från kooperativet Seido och 
starta upp ett Nyföretagarcentrum tillsammans med Doboj kommun. 
Partnerskapets styrelse ska bestå av minst fem representanter från företag och minst tre från 
myndigheter och banker, samt tillsammans med Doboj kommun medverka till att starta upp 
ett Nyföretagarcentrum för rådgivning. Seido ska ha en majoritet av företagare i styrelsen 
eftersom det är näringslivs- och återvandringsfrågor som ska dominera arbetet. 
 
Använda erfarna svenska och bosniska företagare som vill utveckla sina befintliga 
affärskontakter mellan länderna och de ska också delta som mentorer för återvandrare. 
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Gruppen från Sverige ska bestå av minst sex företag. Tillsammans med återvandrare och 
svenska företag/mentorer etableras en fast kontakt mellan partnerskapföreningen Seido och de 
svenska företagen för att stärka framtida affärsmöjligheter både för återvandrare och företagen 
i de svenska och bosniska nätverken. 

 
Arbetsmetod och målgrupp: 
Den gemensamma metodiken för projektet är att under hela projektperioden parallellt arbeta 
med samtliga 3 målgrupperna: 

• Återvandrarna 
• Partnerskapsföreningen Seido 
• Företagsnätverk/mentorer i Sverige 

 
Tillvägagångssättet i utbildningen bygger på en process där deltagarna först skapar sig en 
vision/målbild - affärsidé av vad den framtida verksamheten ska innehålla. När man format 
denna kan man konkret gå vidare med den marknadsekonomiska planeringen.  
Under utbildningen har vi också möjlighet att från de svenska företagen erbjuda mentorskap 
som innebär att en erfaren företagare som har intresse av samarbete mellan BiH och Sverige 
kan vara kompletterande ”kunskapsbank” och bollplank till återvandraren. 
Under tiden den konkreta utbildningen pågår kopplas den individuella uppföljningen på som 
innebär rådgivning, samtal, sammankoppling av personer och företag i nätverken i Sverige 
och BiH kan påbörjas och utvecklas och affärsidén finslipas och testas.  
 
Därefter påbörjas ”etableringsfasen” av den affärsidé som återvandraren har. Då är det viktigt 
att nätverket i Sverige fungerar och att Partnerskapsföreningen i Bosnien har kommit igång 
för att underlätta etablering, finansiering, registrering och myndighetskontakter. 
 
Tillvägagångssättet i uppbyggnaden av Partnerskapsföreningen Seido utgår ifrån att ett antal 
befintliga företag/företagare i BiH– Dobojområdet – arbetar tillsammans med en 
bankrepresentant och den lokala myndigheten. De bildar en styrelse som i framtiden ska 
kunna spela den roll i etablering av nya företag i regionen som är avsikten. De ska kunna 
underlätta för de återvandrare som vill komma tillbaka och etablera verksamhet eller 
samarbeta med en redan etablerad verksamhet.  
Modellen vi arbetar efter är att partnerskapsföreningen så småningom lokalt också ska kunna 
utbilda nya företagare med ett lokalt kontor och en lokal rådgivare. Ett etablerat samarbete 
kommer också att byggas upp med Center för Lokal Utveckling (CLU) i Teslic gällande den 
sociala verksamheten. 
Projektet kommer att bjuda in fler företag/företagare att bli medlemmar i 
partnerskapsföreningen och för att därmed utgöra en del av den ekonomiska grunden för att 
under 2007/2008 öppna ett rådgivningskontor enligt modell Jobs & Society i Doboj. 
 
Tillvägagångssättet för att etablera nätverk i Sverige bygger i grunden på etablerade kontakter 
med syftet att de företag som deltar ska ha möjlighet att etablera affärskontakter i BiHoch 
också se affärsmässiga fördelar med sitt deltagande.. De företag/företagare vi kontaktar har ett 
intresse av både mentorskap och utlandsaffärer och kommer att bli delaktiga successivt som 
utbildningen går framåt och parallellt med etableringen av partnerskapsföreningen i BiH.   
  
 
Diarienr: NRK-51-2005-21955 ERFnr:  ERF-51-017-01  
Projektnamn: Akademikerspåret  
Projektägare:  Luleå vuxenutbildning för Fyrkanten vuxenutbildning 

 13



Insatsområde: Integration 
Löptid: 060401 – 070331  
 
Samverkansparter:  
Vuxenutbildningarna i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn. 
 
Projektsammanfattning:  
Projektägaren vill utveckla undervisningen i svenska för invandrare till att ges i en 
akademisk miljö för att på detta sätt ge en snabb etablering på arbetsmarknaden för 
nyanlända akademiker. Utbildningen ska innehålla yrkes och studiehandledning, 
praktik,samhällsorientering med inriktning mot arbetslivet, svenskkultur och traditioner 
(universitetskurs på engelska) 
 
Målgrupp:  
Deltagare i Sfi i någon av de samverkande kommunerna som bedöms ha nytta av utbildning i 
universitetsmiljö inriktad mot akademiska studier, praktik och yrkes- och studiehandledning. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22029 ERFnr:  ERF-51-018-01  
Projektnamn: Uttalsprojektet 2 
Projektägare:  Prosodia AB 
Insatsområde: Integration 
Löptid: 060201 – 081231   
 
Samverkansparter:  
Olika utbildningsanordnare för SFI inkl.anordnare av distansundervisning,  Myndigheten för 
skolutveckling, Centrum för Vuxenutveckling/SFI Sigtuna Kommun, Larson Education. 
 
Projektsammanfattning:  
Sprida kunskap om och vidareutveckla utprövade effektiva modeller för uttalsträning i 
svenskundervisning. De kvalitativa målen är: 
Ökad medvetenhet om betydelsen av uttalsträning och ökad muntlig träning hos sfi-lärare och 
utbildningsansvariga för sfi och svenska för asylsökande. 
Höjd teoretisk och praktisk kompetens hos sfi-lärare i uttalsträning, så att de blir motiverade 
att arbeta mer med muntlig träning i allmänhet och särskilt med uttalet/prosodin. 
Ett delvis webbaserat, nationell kompetenshöjningsprogram för uttalsträning och muntlig 
träning inom sfi. Utbildningen skall också kunna ske på distans med hjälp av t ex 
telebildteknik. Tillskapandet av möjligheter för framtagning av ett komplett utbildningspaket 
för kompetenshöjning och datorstödd distansutbildning vad gäller uttal och muntlig träning 
inom sfi. 
 
Arbetsmetod: 
Fortsatt fördjupad implementering/kompetenshöjning/spridning/utveckling genom 
tillämpning av det utvärderade Uttalsprojektet (2004-2005, ERF) i ordinarie verksamhet.  
Samverkan med sakkunniga och utbildningsanordnare för webbaserad utbildning och 
utveckling av distansutbildning för flyktingar och invandrare som komplement till den 
skolbaserade sfi-undervisningen.   
 
Målgrupp:  
Asylsökande, nyanlända flyktingar, invandrare och deras lärare i svenskundervisning. 
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Diarienr: NRK-51-2005-21971 ERFnr:  ERF-51-019-01  
Projektnamn: Solrosen  
Projektägare: Södertälje kommun 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Södertälje  
Löptid: 060801 – 080228  

 
Samverkansparter: 
Svenska kyrkan, Rädda barnen och Migrationsverket 

 
Projektsammanfattning:  
(Utveckla den kommunala delen av ansvaret för de asylsökande samt utveckla 
samordningen av olika myndigeheters ansvar.) 
 
Utveckla arbetssätt och metoder inom kommunen för att bättre kunna möta behoven 
hos asylsökande barnfamiljer. Genom samordning av olika myndigheters ansvar vill 
projektet prova former för ett samlat mottagande. 

 
Arbetsmetod: 
Ge de asylsökande familjerna stödinsatser och information via en öppen mottagning. 
Verksamheten ska komplettera och stödja övrig verksamhet som förskola, skola och 
fritidshem. Bidra till att de vuxna får någon form av meningsfull 
sysselsättning/arbete/praktik under asyltiden, samt förberedelse för antigen ett fortsatt 
liv i Sverige eller ett återvändande. 
 
Samordningen och samverkan sker genom nätverksskapande och samarbetsavtal.  

 
Målgrupp: 
Asylsökande barnfamiljer 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22007 ERFnr:  ERF-51-020-01  
Projektnamn:  Kvinnor och den svenska  asylprocessen  
Projektägare: Svenska Röda Korset – Region Syd 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Malmö 
Löptid: 060601 – 081231  
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: öka kvinnors möjligheter att få sina asylskäl rättsäkert prövade utifrån de särskilda 
skydds- och humanitära släl som kvinnor kan ha samt att asylsökande kvinnors integritet, 
värdighet och säkerhet upprätthålls under processens alla skeden 
Mål: undersöka hur Migrationsverkets riktlinjer implementeras och vilken genomslags de fått i 
Migrationsverkets arbete (och Migrationsdomstolarnas hänsyn till dessa) 
 
Arbetsmetod:  
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aktstudier och intervjuer med handläggare, beslutsfattare, föredraganden,  domare, tolkar, 
asylsökande kvinnor, offentliga biträden, två delrapporter och i fas tre sammanställning av 
delrapporter, publicering, seminarier 
 
Målgrupp:  
asylsökande kvinnor, handläggare och beslutsfattare vid Migrationsverket, föredraganden och 
domare vid migrationsdomstolar och offentliga biträden 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21958 ERFnr:  ERF-51-021-01  
Projektnamn: Integrationsbladet.se 
Projektägare:  DeWit Design AB 
Insatsområde: Integration 
Ort: Västerås 
Löptid: 060501 – 081231  
 
Samverkansparter:  
Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås stad 
 
Projektsammanfattning: 
Syfte: Återkommande erbjuda samhällsnyttig information på hemspråk i ett tidigt integrationsskede. 
Mål: En självfinansierad tidning som drivs av myndigheters skyldighet att informera och 
nyanländas behov av information. 
 
Arbetsmetod:  
Produktionen av tidningen sker i samverkan med styrgrupp med representation från 
ovanstående parter. Spridning sker via myndigheter och frivillig organisationer. 
 
Målgrupp:  
Asylsökande, flyktingar och andra nyanlände med behov av information 
 
 
Diarienr: NRK-51-2006-507 ERFnr:  ERF-51-022-01  
Projektnamn: Hoppet 
Projektägare:  Föreningen Zingo  
Insatsområde: Integration 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060301 – 081231  
 
Samverkansparter:  
TV4 och Canal+ 
Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Happy Zingo AB, Sonet, Ica, mfl. 
 
  
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Genom spelfilm och fem sk "bakomfilmer" skapa en förståelse för 
vikten av att stödja utsatta flyktingbarn, utan att göra dem till offer. Att 
minska främlingsrädsla och rasism. 
Mål: Skapa förebilder för flyktingbarn och öka majoritetssamhällets vilja 
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och förståelse för att stödja flyktingbarn. 
De sk bakomfilmerna skall utgöra material för vidare diskussioner kring 
flyktingar, återförening, frivilliga insatser, människosmuggling, rasism och 
integration. 
 
 Arbetsmetod:  
Spelfilmen med kända skådespelare och manusförfattare förväntas väcka 
intresse för frågorna som behandlas vidare genom de fem sk bakomfilmerna, 
vilka visas på TV4 och även distribueras kostnadsfritt. 
 
 Målgrupp:  
Flyktingar och personer kring flyktingar. 
Lärare, offentliganställda och den svenska majoritetsbefolkningen… 
 

 
 
 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22009 ERFnr:  ERF-51-023-01  
Projektnamn: Projekt NEP 
Projektägare:  Studieförbundet Bilda Mälardalen 
Insatsområde: Integration 
Ort: Västerås 
Löptid: 060901 – 081231  
 
Samverkansparter:  
Västerås Stad, Västmanlands tolkservice, Migrationsverket, Decibel, Mälardalen Högskola, 
Folkhälsobyrån. 
 
Projektsammanfattning:  
Bakgrund: Föräldrar med invandrad bakgrund har i vissa fall svårt att acceptera att deras barn 
ska genomgå utredning eller ha kontakt med BUP av rädsla för konsekvenser av detta- ofta 
betingade av erfarenheter som rör synen på psykiatri i hemlandet. 
Syfte: Genom särskilda stödinsatser till föräldrar med barn som lider av neuropsykiatriska 
funktionshinder förhindra en negativ beteendeutveckling 
Mål: Finna en metod som skall underlätta för invandrarföräldrar vars barn misstänks ha 
neuropsykiatriska funktionshinder att komma i kontakt med de instanser som kan hjälpa barnen 
och föräldrarna, i syfte att tidigarelägga utredningar och diagnoser. 
 
Arbetsmetod:  
Utbildning av hälsoinformatörer/tolkar där dessa skall få: baskunskaper om neuropsykiatriska 
funktionshinder, kunskaper om hur utredning och diagnostisering går till, få en uppfattning 
om vilka lagar som styr vad, få en uppfattning om vilka myndigheter som har ansvar för vad 
samt få förståelse av för/och nackdelar med diagnos och hur prognosen ser ut för människor i 
Sverige med neuropsykiatrisk diagnos  
Att samarbeta med föräldraföreningar tex Attentio9n och föreningen för autism för att på sikt 
få invandrarföräldrarna att bilda nätverk i dessa föreningar. 
 Föräldrarna ska även erbjudas individuell information av hälsoinformatörerna. 
 
Målgrupp:  
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Målgruppen är invandrare och deras barn som saknar kunskaper om intellektuella och 
neuropsykiatriska funktionshinder samt vilka resurser och stöd som finns i samhället. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2006-1160 ERFnr:  ERF-51-024-01  
Projektnamn: IntroRehab för asylsökande 
Projektägare:  Röda Korset, Behandlingscenter i Malmö 
Insatsområde: Integration 
Löptid: 060501 - 081231 
 
Samverkansparter:  
Malmö Stad, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen Nya Invandrare i Malmö, Region Skåne, 
- Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt 
 
Projektsammanfattning:  
Utveckla IntroRehab-konceptet till att gälla asylsökande individer och familjer med barn så 
att de vid behov kan fortsätta i bef. IntroRehab introduktionsprogram utan avbrott. Syftet 
med IntroRehab är att erbjuda rehabilitering parallellt med initroduktionsutbildning 
helhetspaket i kombination med att förbättra och individanpassa introduktionsverksamheten. 
Mål: 20 asylsökande personer med PTSD får efter ca 12 månaders deltagande väsentligt ökade 
möjligheter att bli delaktiga i samhället och självförsörjande genom arbete. 
 
Arbetsmetod:  
Samverkan mellan org. och operativt, individualisering, helhetsperspektiv, gemensam 
kompetensutv., individinflytande i planering och genomförande, Löpande identifiera hinder 
och möjligheter, föräldrautb. 
 
Målgrupp:  
Asylsökande, flyktingar och andra invandrare med migrationsrelaterad stress inklusive PTSD 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22025 ERFnr:  ERF-51-025-01  
Projektnamn:  Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande  
Projektägare: Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Göteborg 
Löptid:060101-081231  
 
Samverkansparter: 
Sociologiska institutionen, Socialantropologiska institutionen, Nordiska Högskolan för 
Folkhälsovård  
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Bidra med kunskaper om vad som påverkar asylsökande barns välfärd, hälsa och 
välbefinnande under transitionsprocessen (från det barnet lämnade sitt hemland till att det 
antingen har fått uppehållstillstånd eller lämnat Sverige) 
Mål: Bidra med kunskaper om de lokala praktiker, som tolkar och tillämpar befintliga 
internationella och nationella policies, bemöter barnet i asylprocessen och om barns 
erfarenheter av denna i förta hand i Sverige, senare i ett antal europeiska länder. Tre delmål 
som anges som delprojekt; 1) Asylsökande barn i EU-länder – jämförelse mellan 
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internationell och nationell politik, 2) Barns rättigheter enligt svensk lag och tillämpning på 
lokal nivå, 3) Barns välfärd, hälsa och välbefinnande 
 
Arbetsmetod:  
Projektet hålls ihop med ett antal olika teoretiska ansatser som i delar griper in i varandra, 
Fallstudier, studier hur nationell lagstiftning påverkats av internationella instrument och EU-
lagstiftning, genom intervjuer studie hur barnets sociala rättigheter tillämpas, policies förstås, 
olika aktörers roller, uppfattningar och professionell etik, samverkan/motsättningar, hur barn 
kommer till tals, barns erfarenheter, intervjuer med barn, undersökning av tillväxt, utveckling 
och kroppslig hälsa, registerstudie av hälsodata   
 
Målgrupp:  
Främst barn som befinner sig i asylsökningsprocessen och berörda myndigheter, personal 
som möter barnen 
 

 
Diarienr: NRK-51-2005-22101 ERFnr:  ERF-51-026-01  
Projektnamn: Ny utlänningslag under lupp  
Projektägare: Svenska Röda Korset 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Stockholm  
Löptid: 061101 – 080531  

 
Projektsammanfattning: 
Bevaka rätten till asyl och övrigt internationellt skydd för människor på flykt samt 
möjligheten att få uppehållstillstånd på humanitära grunder. Kartlägga förändringar i 
praxis rörande skyddsbehov, verkställighetshinder och de hittillsvarande humanitära 
som den nya lagen lett till i de nya instanssystemet. 

 
Arbetsmetod: 
Projektet ska kartlägga beslut enligt den gamla utlänningslagen och därefter göra en 
jämförelse med de beslut som fattas i enlighet med den lagstiftning som trädde i kraft 
under våren 2006. Det innebär jämförande studier av beslut från Migrationsverket, 
Utlänningsnämnden och de nya migrationsdomstolarna inklusive 
Migrationsöverdomstolen. 
 
Målgrupp: 
Migrationsverket, Migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, 
Justitiedepartementet, Riksdagen ( i synnerhet Socialförsäkringsutskottet), 
Partikanslier, Svenska Röda Korset 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22180 ERFnr:  ERF-51-027-01  
Projektnamn:  Bevakning av förvarstagnas rättigheter – utveckling av besöks- och rapp. modell  
Projektägare: Svenska Röda Korset 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Malmö 
Löptid: 060901-080831 
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Projektsammanfattning:  
Projektet kommer att kartlägga och redogöra för frihetsberövade personers rättigheter enligt 
internationell och nationell lag. Kartläggningen kommer att utgöra grunden för att skapa ett 
verktyg för att rapportera om förutsättningarna och förhållandena för asylsökande personer 
som är förvarstagna i Sverige. Bland de rättigheter som är särskilt intressanta kan nämnas 
rätten till hälsa och rätten till en human behandling.  
 
En särskild grupp kommer att rekryteras och utbildas för att genomföra besök och rapportera 
enligt den framtagna modellen. Vår förhoppning är att projektet ska resultera i fortlöpande 
besök, för att bevaka efterlevnaden av förvarstagnas mänskliga rättigheter. 
 
Modellen kommer att bygga på Internationella rödakorskommitténs (ICRC) långa erfarenhet 
av att besöka krigsfångar och andra förvarstagna personer runtom i världen. Rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen har under lång tid arbetat med att förbättra förhållandena för 
människor som är frihetsberövade. Svenska Röda Korset bedriver sedan länge 
besöksverksamhet vid Migrationsverkets förvarsenheter och besök vid andra låsta 
institutioner, såsom fängelser och häkten och projektet är ett komplement till dessa 
verksamheter. Röda Korset kommer att genomföra projektet som självständig och neutral 
organisation, men för att skapa bästa möjliga förutsättningar kommer vi att tillvarata andra 
organisationers erfarenhet och kunskap. 
  
Arbetsmetod:  
Styrgrupp bildas, identifiera relevant lagstiftning, kartlägga befintliga mekanismer för 
förvarstagna att hävda sina rättigheter och framföra klagomål, arbeta fram esöks- och 
rapporteringsmodell, rekrytera ch utbilda personer som ingår i besöksgruppen. 
 
Målgrupp:  
Asylsökande som tagits i förvar 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21963 ERFnr: ERF-51-028-01 
Projektnamn: Förstudie – landinformation 
Projektägare: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 
Insatsområde: Mottagning 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060801-090515 
 
Samverkansparter:  
Röda Korset, Sveriges Kristna Råd, Rädda Barnen, UNHCR m fl samt Migrationsverket 
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Snabb och rättsäker bedömning av asylsökandes skyddsbehov och förbättring av 
information om hemländer inför återvändande och återvandring genom ökad kvalité på 
landinformation och analys 
Mål: Eftersöka effektivt sätt för och användarvänligt informationsinhämtande öppet för alla, 
utröna vem eller vilka som på bästa sätt kan analysera materialet (förstudie), uppdatera relevant 
landmaterial med förstudien som  grund 
 
Arbetsmetod:  
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Behovsinventering  och analys av framtida behov i ny asylprocess och instansordning, Analys 
av befintliga resurser för insamling av information och analys, resursinventering utanför 
Sverige, resursinventering inom akademiska världen, kunniga journalister och författare, 
flyktingar i utlandet, analys av för- och nackdelar med olika former av disseminering av 
landinformation, slutrapport förstudie, därefter etableringsfas. Samverkan med 
Migrationsverket fastställs och regleras. Egen hemsida för avvikande information jämfört med 
verkets.    
 
Målgrupp:  
asylsökande, referenspersoner i anknytningsärenden, återvändande och återvandrare, 
företrädare för dem samt frivilligorganisationer och myndigheter 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22103 ERFnr: ERF-51-029-01 
Projektnamn: Frivilligkraft 
Projektägare: SWERA 
Insatsområde: Integration 
Ort: Stockholm 
Löptid:060701-071231 
 
 
Samverkansparter: 
RÖK-parterna och 7 kommuner i Gävleborgs län (+Älvkarleby i Uppland), Södertälje och 
Botkyrka samt LÖK-parterna i Malmö 
  
Projektsammanfattning:  
Syfte: I samverkan med kommuner erbjuda en länk in i samhället som komplement till 
dagens introduktion. 
Mål: Kvalitativt att givande relationer etableras mellan asylsökande, flyktingar och boende 
på orten. Kvantitativt att långsiktigt engagera ca 200 frivilliga och ca 400 
asylsökande/flyktingar under projekttiden. 
 
Arbetsmetod:  
Prova olika samverkansmodeller tillsammans med samarbetspartners i olika geografiska och 
storleksmässiga kommuner med olika lång historia, bakgrund och tradition av 
flyktingmottagning och invandring. Tydlig förankring och koppling till den nationella "ök-
strategin" för introduktion och till känd kunskap på området. Swera vill särskilt prova en 
modell där ett antal av de rekryterade frivilliga är personer som själva delar de erfarenheter 
som de nyanlända har (empowerment).                                                      
 
Målgrupp:  
Flyktingar och Asylsökande  
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-25135 ERFnr: ERF-51-030-01 
Projektnamn: Projekt Horizont 
Projektägare: Uppsala läns landsting, ETP 
Insatsområde: Integration 
Ort: Uppsala 
Löptid:060901-081231 
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Samverkansparter:  
Primärvården, Uppsala kommun genom Introduktionsenheten, SFI skolan och socialtjänsten. 
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Utveckla mer omfattande samverkan mellan samtiliga aktörer i Uppsala län och uppnå 
ett mer rationellt och effektivt utnyttjande av befintliga resurser 
Mål: Framtagande av riktilinjer/vårdprogram som utgår från målgruppernas behov och 
förutsättningar och sedermera implementera dessa riktilinjer i samarbete och samordning 
mellan samtliga aktörer i Uppsala län samt erbjuda utbildning om arbetsmetoder till samtliga 
aktörer i länet samt till aktörer i Örebro län och sedermera till resten av landet. 
 
Arbetsmetod:  
Kartläggning av målgruppens behov. Genom att beskriva deras psykosociala situation, 
psykiska ohälsa, vårdbehov och motivation till behandling komma fram till ett vårdprogram 
som tar hänsyn till dessa och är anpassade till kulturen och migrationsprocessen/integration i 
samhället. Vidare även kartläggning av personalens behov av utbildning genom intervjuer av 
nyckelpersoner (tjänstemän med flyktingkontakt samt arbetsledare inom kommun och 
landsting) för att planera en behovsbaserad utbildning för personal. 
 
 
Målgrupp:  
Asylsökande, gömda flyktingar, nyanlända, flyktingar inlagde på somatiska avdelningar UAS, flyktingar  
som är storkonsumenter av sjukvård, långtidsarbetslösa och bidragstagande flyktingar m.fl. samt 
tjänstemän som arbetar med dessa grupper. 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22030 ERFnr: ERF-51-031-01 
Projektnamn: Kartläggning och dialog för att främja hälsa hos asylsökande 
Projektägare: Svenska Röda Korset 
Insatsområde: Integration 
Ort: Stockholm 
Löptid: 060801-080930 
 
Projektsammanfattning:  
 
Syfte:  
Förbättra hälsosituationen för asylsökande genom en vetenskaplig studie som kartlägger 
verksamheter för asylsökande i Sverige, undersöker samverkan mellan olika aktörer, 
identifierar brister, möjliga lösningar samt goda erfarenheter.  
 
Metod: 
Studien görs vetenskapligt och handleds av 2 forskare från 

• Karolinska Institutet (KI) 
• Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala Universitet. 
• Resultatet kommer att presenteras i form av en Master uppsats i Internationell Hälsa 

vid Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa i samarbete med 
huvudhandledaren vid KI.  

 
De dokument som kommer att användas att jämföra kartläggningens resultat emot är: 

• FN:s  allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s konvention om 
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barnets rättigheter (1989), FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheterna (1966). 

• Migrationsverkets ”Handbok Utlänningsärenden” 
• Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige (2004) 
• Röda Korsets hälsopolicy  

 
Metod för intervention 

• Kunskapsspridning internt och externt  
• Dialog med relevanta aktörer för att utifrån studiens resultat planera aktiviteterna. 
• Dialog inom intressegruppen 
• Detaljplanering för metoder är beroende av resultatet. T ex kan goda exempel spridas, 

brister kan diskuteras och åtgärdas och tillsammans kan vi se över hur vi kan förbättra 
våra egna och gemensamma aktiviteter.  

 
 
Diarienr: NRK-51-2005-22098 ERFnr: ERF-51-032-01 
Projektnamn: FIA 
Projektägare:  Linköpings Stadsmission 
Insatsområde: Integration 
Ort: Linköping  
Löptid: 061001 – 081231 

 
Samverkansparter:  
Inga i inledningsskedet 

 
Projektsammanfattning:  
Det övergripande syftet med projektet är att utgöra ett stöd i integrationen genom att utveckla en 
samverkan mellan ideella krafter och samhållets olika institutioner och myndigheter. Målet är att ge 
nyanlända en möjlighet till integration genom att ge det stöd som kan behövas och utgöra en resurs som 
ett komplement till det offentliga. Vidare avser projektägaren att ajourhålla ett nätverk i Östergötland 
bestående av såväl enskilda personer som församlingar och andra intresseorganisationer med vilja och 
förmåga att utgöra en stödjande och ansvarstagande kraft i arbetet med integration.  
 
Arbetsmetod:  
Projektet består av dels en inventeringsdel och en verksamhetsdel. Inventeringsdelen går ut på att 
inventera och dokumentera omfattningen av antalet personer som är i särkilt behov av stöd i samband 
med integrationsprocessen i tre kommuner i Östergötland (Linköping, Motala och Ydre) i en så kallad 
kvantitativ inventering. På detta följer en kvalitativ inventering för att utreda hur insatserna ser ut i dessa 
tre kommuner. Utifrån inventeringen vill projektägaren i ovan nämnda kommuner utveckla och beskriva 
metoder för samverkan mellan offentlig och ideell sektor när det gäller integration. Man vill vidare 
informera såväl offentlig ideell sektor om projektet och därigenom förankra projektidén.  

 
Målgrupp:  
Nyanlända personer, tjänstemän i offentlig sektor samt personer i ideell sektor, särskilt i kyrkor och 
församlingar.  
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21951 ERFnr: ERF-51-033-01 
Projektnamn: Torterade flyktingar – familjeåterförening och utsatthet 
Projektägare:  Röda korsets center för torterade flyktingar 

 23



Insatsområde: Integration och hälsa 
Ort: Stockholm  
Löptid: 061001 – 081231 

 
Samverkansparter:  
Inga i inledningsskedet. 

 
Projektsammanfattning:  
Projektet bygger både på kunskaper och erfarenheter från centrets ordinarie verksamhet och 
från föregående ERF-projekt. De har identifierat både strukturella brister och kunskapsbrister 
avseende återföreningens betydelse  hos tjänstemän och politiker på alla nivåer. Enligt centret 
är det av avgörande betydelse för tortyrskadades möjligheter till rehabilitering att hänsyn tas 
till återföreningsfrågan.  Målet för projektet är att belysa vikten av familjeåterförening för 
rehabilitering och integration samt förbättra arbetet med familjeåterförening genom att 
utveckla metoder för arbetet med familjeåterförening, öka kunskapen om tortyr och dess 
följdverkningar och belysa vikten samarbete och ett långsiktigt helhetsperspektiv. 
 
Arbetsmetod:  
Arbetet kommer att ske på tre nivåer; individ, lokal och nationell nivå. Utgångspunkten blir 
de patienter som identifierats vid centret. Det lokala arbetet kommer att ske med berörda 
kommuner och kommundelar i Stockholm, där bland annat utbildning kommer att erbjudas. I 
både den lokala och nationella nivån kommer politiker och berörda myndigheter att 
involveras. Första fasen av projektet kommer att inriktas på att förankra projektidén hos 
flertalet kommundelar i Stockholm. Övergripande kontakter kommer att tas med ansvariga 
tjänstemän i beslutande ställning och politiker kommer att tas i de enskilda 
stadsdelsförvaltningarna och i kranskommunerna. Kontakter kommer att tas med såväl 
anställda i beslutande befattning samt politiker inom Stockholms stad.   
 
Målgrupp:  
Tjänstemän, övriga anställda och politiker som arbetar med eller ansvarar för frågor rörande rehabilitering 
och integration, socialtjänst och mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvård. 
 
 
Diarienr: NRK-51-2005-21948 ERFnr: ERF-51-? 
Projektnamn: Vaddå heder? 
Projektägare: Fryshuset 
Insatsområde: Integration 
Ort: Stockholm 
 
Samverkansparter:  
ABF, IFS, Kvinnoforum, Ventan film 
 
Projektsammanfattning:  
Syfte: Att öka förutsättningarna för integration och jämställdhet genom att arbeta med 
målgruppen kring synen på demokrati, mänskliga rättigheter, sexualitet och könsroller med 
utgångspunkt i hedersproblematiken 
Mål: Att producera en film angående hedersrelaterat våld som ska leda till att fler unga 
invandrarkvinnor och män hittar vägar ut ur låsta situationer i sin väg mot att forma sina egna 
liv, att fler anhöriga inte ser situationen i svart eller vitt, att fler vuxna inom såväl den 
offentliga som den privata sfären får en ökad möjlighet att hantera frågan på ett konkret plan. 
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Arbetsmetod:  
Producera en dokumentärfilm och handledningsmaterial på fem språk som är anpassat till de 
olika målgrupperna. Filmen kommer att distribueras på DVD, vilken också kommer att 
innhålla fördjupande studiematerial och frågeställningar. Detta material syftar bland bl.a. till 
kompentensutveckling för de som kommer i kontakt med problematiken. Vidare kommer 
projektet skapa en egen webbplats fär relevant information ska finnas tillgänglig. 
 
Målgrupp:  
Nyanlända asylsökande och flyktingar samt invandrargrupper som levt en längre tid i Sverige. 
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