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KUNDANVISNING FÖR ASYLSAMTAL
Du har blivit kallad till ett asylsamtal på Migrationsverket. Den här
anvisningen innehåller information om dina rättigheter och
skyldigheter vid samtalet. Gå igenom den med din företrädare. Om
någonting är oklart, kan du be om mer information av din
företrädare eller i början av samtalet av Migrationsverkets
arbetstagare.

Vad är syftet med asylsamtalet?
•

Du har sökt asyl i Finland. Under asylsamtalet utreder vi skälen till varför du söker asyl i
Finland och varför du inte kan återvända till ditt hemland.

•

Det är viktigt att du i detta samtal tar upp alla grunder som finns i din ansökan. Om du
får nya grunder efter samtalet eller om du vill ge ny information angående tidigare
grunder, nämn detta omgående för Migrationsverket eller för domstolen som
handlägger ditt överklagande.

Vilka rättigheter har du vid asylsamtalet?
•

Din företrädare följer med till asylsamtalet.

•

Du har rätt att ha med dig ett rättsligt biträde vid asylsamtalet.

•

Vid asylsamtalet har du hjälp av en tolk, som talar ditt modersmål. Han eller hon
översätter objektivt allt som sägs under samtalet. Tolken finns antingen på plats eller så
tolkar han eller hon via telefon eller videosamtal.

•

Intervjuaren, tolken, företrädaren och biträdet har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte
får berätta något som de hör under samtalet för någon utomstående. Också
dokumenten som gäller dig är i princip konfidentiella.

•

Migrationsverket kan eftersöka eller spåra din faktiska vårdnadshavare.
Med faktisk vårdnadshavare avses en person som har tagit hand om dig i ditt hemland.
Vid spårning används endast uppgifter som är nödvändiga för den. Migrationsverket
utför spårningen så att den inte ger upphov till skada eller olägenhet för dig eller dina
närstående.

Vilka skyldigheter har du vid asylsamtalet?
•

Du är skyldig att berätta och ge förklaringar på varför du söker asyl. Vid asylsamtalet ska
du berätta om alla saker som är förknippade med din ansökan.

•

Det är till din fördel att även berätta om svåra saker. De kan ha en avgörande betydelse
med tanke på din ansökan.

•

Tala sanning. Om du inte minns eller vet någonting, ska du inte försöka hitta på ett svar.
Säg att du inte vet eller minns.

•

Uppge ditt riktiga namn och födelsedatum vid samtalet. Om du vill ändra dina
personuppgifter vid ett senare tillfälle, måste du ha ett pass eller någon annan officiell
identitetshandling för det.

•

(Personer äldre än 15 år.) Att uppge felaktiga personuppgifter är ett brott enligt lagen
och har således påföljder.

•

Observera att om du uppger felaktiga uppgifter eller döljer riktiga uppgifter, kan det i ett
senare skede leda till att ett redan utfärdat tillstånd annulleras och det i sin tur försvårar
hanteringen av dina andra ärenden.

Hur bör man förbereda sig inför asylsamtalet?
•

Läs före samtalet alla anvisningar och broschyrer som du har fått av myndigheterna
tillsammans med din företrädare. Det är viktigt att du även bekantar dig med
broschyrerna om Dublinförfarandet. Om du inte har dessa broschyrer, hittar du dem på
Migrationsverkets webbplats: migri.fi/sv/broschyrer-och-publikationer. Broschyrerna finns
under rubriken ”Asyl och Dublinförfarande”.

•

Om du vill att tolken ska vara man eller kvinna, ska du tala om det för din företrädare i
god tid före asylsamtalet. Han eller hon förmedlar ditt önskemål till Migrationsverket.

•

Om ditt hälsotillstånd är sådant att det kan påverka asylsamtalet, ska du tala om det på
förhand för din företrädare eller förläggningens arbetstagare.

•

Förläggningen ser till att du kan ta dig till asylsamtalsplatsen. Planera
researrangemangen i god tid tillsammans med ledarna.

•

Be förläggningen om matsäck eller lunchpengar att ta med.

•

Ta med de mediciner som du behöver under dagen.

•

Ta med alla dokument och utredningar som är förknippade med din ansökan.

Gör så här när du kommer till Migrationsverket på
asylsamtalsdagen
•

Du träffar din företrädare och ditt biträde på plats på Migrationsverket.

•

När du kommer till Migrationsverkets lokaler, kan det hända att du får genomgå en
säkerhetskontroll.

•

Visa upp ditt boendekort från förläggningen för Migrationsverkets väktare.

•

Till väntrummet får endast de personer komma som kallats till asylsamtalet och andra
med Migrationsverket avtalade personer.

•

Om du vill ha med dig en stödperson, kan han eller hon fråga om det skriftligt på
förhand av Migrationsverket. I annat fall fattar intervjuaren i början av asylsamtalet
huruvida stödpersonen får vara med. Stödpersonen är inte ett biträde och han eller hon
deltar inte i utredningen av frågorna.

•

Intervjuaren är arbetstagare vid Migrationsverket.

•

Intervjuaren hämtar dig, din företrädare och ditt biträde från väntrummet.

•

Asylsamtalet spelas in. Dessutom finns det en inspelande övervakningskamera i rummet.

•

Asylsamtalet kan ta hela dagen. Vi håller en lunchpaus och vid behov även andra
pauser. Du kan alltid be om att få ta paus.

•

Vid behov fortsätter vi asylsamtalet en annan dag. I sådana fall får du en ny
asylsamtalskallelse inom kort.

Vad händer under asylsamtalet?
•

Till en början berättar intervjuaren vad som sker under asylsamtalet och förvissar sig om
att du har förstått dina rättigheter och skyldigheter. Fråga om det är något som du inte
förstår. Berätta om du inte förstår tolken.

•

Om dina närmare personuppgifter inte har kontrollerats tidigare, ställer intervjuaren
frågor om dem först. Han eller hon frågar vilka som hör till din familj, var du har bott och
hur du kom till Finland.

•

Därefter utreds varför du har varit tvungen att fly från ditt hemland och varför du inte
kan återvända dit. Berätta ärligt om det du har varit med om och var så detaljerad som
möjligt.

•

Intervjuaren ställer preciserande frågor om händelserna som du har berättat om. Svara
ärligt. Hitta inte på svar. Tala om ifall du inte vet eller om du inte kommer ihåg.

•

Vissa allmänna frågor ställs till alla asylsökande. Intervjuaren frågar dig också bland
annat hur du ställer dig till avlägsnande ur landet och inreseförbud.

•

Din företrädare eller ditt biträde kan inte svara på frågorna i ditt ställe. De kan ge dig
råd under asylsamtalet och påminna om viktiga saker som du tidigare berättat.

•

Intervjuaren skriver på datorn allt som sägs under asylsamtalet. Minnesanteckningarna
kallas för protokoll. I slutet av asylsamtalet läser tolken upp protokollet för dig. Berätta om
du upptäcker fel i protokollet. Du kan även göra tillägg i protokollet. Därefter
undertecknas protokollet och en kopia av det ges till din företrädare.

Hur fattar Migrationsverket sitt beslut?
•

På basis av din ansökan kan du antingen beviljas internationellt skydd eller få
uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker eller på grund av att du blivit offer för
människohandel.

•

Migrationsverket fattar beslut i ärendet på basis av de uppgifter som du uppgett vid
asylsamtalet och annat material presenteras i ditt ärende.

•

Migrationsverket kan vid behov utreda i ditt hemland huruvida dokumenten som du har
lämnat in är äkta. Myndigheterna i ditt hemland får inte information om detta och
utredningen orsakar inte någon fara för dig eller dina närstående.

•

Om du vill lämna ytterligare utredningar i ett senare skede, ska du ge dem till din
företrädare, som i sin tur lämnar in dem till Migrationsverket. Vi diskuterar inte ärendet per
telefon, eftersom vi inte kan försäkra oss om identiteten för den som ringer.

•

Om din ansökan avslås, kan du avvisas och meddelas inreseförbud till Finland och andra
Schengenländer.

•

Om du har fått en ny grund för att söka asyl efter att Migrationsverkets beslut på din
nuvarande ansökan har vunnit laga kraft, gör en ny ansökan genast. Du måste ha ett
skäl för varför du inte tidigare har berättat om nya grunder. Skälet måste vara sådant
som du inte själv har kunnat påverka. Efter detta bedömer Migrationsverket om man
kommer att handlägga din nya ansökan.

