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ruotsi – Dublin ja suojelua EU:ssa saaneet

KUNDANVISNING FÖR INTERVJU

Du har blivit kallad till en intervju på Migrationsverket. Läs noggrant
igenom den här anvisningen, den innehåller information om dina
rättigheter och skyldigheter vid intervjun. Om du har frågor om den
här anvisningen, kan du i början av intervjun ställa dina frågor till
Migrationsverkets personal.

Vad är syftet med intervjun?
•

•

Du har sökt asyl i Finland. Migrationsverket behandlar inte din ansökan närmare
förrän man har utrett vilket land som är ansvarigt för behandlingen av din
ansökan.
Under intervjun utreder man saker som påverkar om din ansökan ska behandlas
eller lämnas utan prövning. Man utreder inte dina asylgrunder under denna
intervju.

•

I vilket land din ansökan behandlas bestäms på basis av ett förfaringssätt som är i
enlighet med den så kallade Dublinförordningen, som omfattas av Europeiska
unionens lagstiftning.

•

På basis av en Dublinintervju utreder Migrationsverket vilket land som är ansvarigt
för behandlingen av din ansökan och om din ansökan ska tas upp till prövning i
Finland.

•

Dublinländerna består av samtliga EU-länder, Norge, Schweiz, Island och
Liechtenstein.

•

Din ansökan kan också lämnas utan prövning om du redan har fått
internationellt skydd i ett annat EU-land. Då är det inte fråga om
Dublinförfarandet. I så fall utreder man vid intervjun om det finns skäl att pröva
din ansökan i Finland.

•

Om du vill söka uppehållstillstånd på andra grunder, måste du göra en separat
avgiftsbelagd ansökan. En sådan grund kan till exempel vara arbete eller
familjeband.

Vilka rättigheter har du vid intervjun?
•

Du har rätt att ha med dig ett rättsligt biträde vid intervjun. Du ansvarar själv för
att skaffa ett biträde. Biträdet deltar i intervjun efter eget gottfinnande.

•

Under intervjun kommer en tolk vara med. Tolkens uppgift är att objektivt
översätta allt som sägs under intervjun. Tolken finns antingen på plats eller så
tolkar han eller hon via telefon eller videosamtal.

•

Intervjuaren, tolken och biträdet har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får
berätta något som de hör under intervjun för någon utomstående, inte ens för
dina familjemedlemmar.

•

Dokumenten som gäller dig är i regel konfidentiella.

Vilka skyldigheter har du vid intervjun?
•

Det är till din fördel om du vid intervjun sanningsenligt berättar om alla faktorer
som påverkar ärendet.

•

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

•

Om du inte minns eller vet någonting, ska du inte försöka hitta på ett svar. Om du
uppger felaktiga uppgifter, minskar trovärdigheten i din berättelse.

•

Uppge dina korrekta personuppgifter vid intervjun. De personuppgifter som du
uppger kan du i ett senare skede ändra endast med en tillförlitlig
identitetshandling som utfärdats av myndigheterna.

•

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 återkallas, och det i
sin tur försvårar hanteringen av dina andra ärenden.

Hur bör man förbereda sig inför intervjun?
•

Läs före intervjun alla anvisningar och broschyrer som du har fått av
myndigheterna. 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 har önskemål om att tolken ska särskilt vara kvinna eller man, ska du
berätta det för förläggningens personal i god tid före intervjun. Förläggningen
förmedlar ditt önskemål till Migrationsverket.

•

Om ditt fysiska eller psykiska hälsotillstånd är sådant att det kan påverka
intervjun, ska du tala om det för förläggningens personal. Förläggningen kan
med ditt medgivande kontakta Migrationsverket om det före intervjun.

•

Ta med matsäck eller lunchpengar.

•

Ta med de mediciner som du behöver under dagen.

•

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

•

Ta inte med dig barn till intervjun. Om du behöver barnpassning under
intervjutiden, tala om det för förläggningens personal i god tid före intervjun.

•

Kom i tid till intervjun. Reservera tillräckligt med tid till resan. Förläggningen ger dig
anvisningar om hur du tar dig till Migrationsverket.

Gör så här när du kommer till Migrationsverket på
intervjudagen
•

När du kommer till Migrationsverkets lokaler, måste du i vissa fall genomgå en
säkerhetskontroll.

•

Visa upp ditt boendekort från förläggningen för Migrationsverkets väktare.

•

Till väntrummet får endast de personer komma som kallats till intervjun 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 avgör intervjuaren i början av intervjun
om stödpersonen får vara med. Stödpersonen är inte en medhjälpare, och han
eller hon deltar inte i utredningen av frågorna.

•

Intervjuaren är anställd på Migrationsverket.

•

Intervjuaren hämtar dig från väntrummet.

•

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

•

Vid behov kan vi ta pauser under intervjun. Du kan alltid be om att få ta paus.

Vad händer under intervjun?
•

Till en början berättar intervjuaren vad som sker under intervjun 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.

•

Intervjuaren frågar dig om följande information:
− dina personuppgifter
− uppgifter om din bostadsort i hemlandet
− uppgifter om din familj och dina släktingar i hemlandet och i Europa
− uppgifter om uppehållstillstånd, visum och asylansökningar i andra länder
− uppgifter om din vistelse i Europa innan du kom till Finland
− din reserutt till Finland
− skäl till varför du inte bör avvisas till ett annat land

−

skäl till varför din ansökan bör prövas i Finland, om du har fått internationellt
skydd i ett annat land
− hur du ställer dig till avlägsnande ur landet och inreseförbud.
•

Svara ärligt på frågorna. Hitta inte på svar. Tala om ifall du inte vet eller om du
inte kommer ihåg.

•

Slutligen läser tolken upp protokollet, som intervjuaren har skrivit, för dig. Om du
upptäcker fel i det, ska du tala om det för intervjuaren. Du kan även göra tillägg i
protokollet. Därefter undertecknas protokollet och du får en kopia av det.

Vad händer efter intervjun?
•

I Dublinförordningen föreskrivs särskilda skäl på basis av vilka ett specifikt land har
ansvar för behandlingen av din ansökan. Dessa skäl är: 1) familjemedlemmar i
Dublinländer, 2) visum eller uppehållstillstånd i Dublinländer, 3) vistelse i eller
transit via Dublinländer, 4) en tidigare asylansökan. Migrationsverket granskar alla
dessa skäl i den ordning som föreskrivs i Dublinförordningen.

•

Om du vill lämna in ytterligare utredningar i ett senare skede, ska du göra det
skriftligt. Vi diskuterar inte ärendet per telefon, eftersom vi inte kan försäkra oss
om identiteten för den som ringer.

•

Migrationsverket kan vid behov inhämta utredningar om äktheten av dina
dokument från ditt hemland. Myndigheterna i ditt hemland får inte information
om detta och utredningen orsakar inte någon fara för dig eller dina närstående.

•

Beslutet i ditt ärende kommer att baseras på de uppgifter som du uppger vid
intervjun och annat material som presenteras i ditt ärende.

•

Om det beslutas att du ska avvisas till ett annat land, kan du överklaga beslutet
hos domstolen. Du kan även begära att få stanna i Finland tills besvären har
behandlats.

•

Om din ansökan lämnas utan prövning, kan du avvisas och meddelas
inreseförbud till Finland och andra Schengenländer.

