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

Vad är syftet med intervjun?


Din familj har sökt asyl i Finland. Under intervjun utreder Migrationsverket skälen till
varför ni söker asyl i Finland och varför ni inte kan återvända till ert hemland.



Dina vårdnadshavare berättar i egna asylintervjuer om sina egna och familjens
gemensamma skäl till att ni söker asyl.



Syftet med den här intervjun är att ge dig en möjlighet att berätta om saker som
är viktiga för dig. Du kan berätta om du har råkat ut för någonting hemskt eller
om du är rädd för någonting. Det är viktigt att du berättar allt du känner till vid
detta möte. Berätta om dessa saker fritt med dina egna ord. Intervjuaren hjälper
dig vid behov genom att ställa frågor.

Vilka rättigheter och skyldigheter har du vid intervjun?


Din vårdnadshavare sitter med vid intervjun. Du intervjuas även en stund utan din
vårdnadshavare.



Ni har rätt att ha med ett rättsligt biträde vid intervjun. Biträdet deltar i intervjun
efter eget gottfinnande.



Vid intervjun har du hjälp av en tolk, som talar ditt modersmål. Han eller hon
översätter objektivt 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. Också dokumenten som gäller dig är i princip konfidentiella.



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 intervjun. 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.

Hur bör man förbereda sig inför intervjun?


Läs före intervjun alla anvisningar och broschyrer som du har fått av myndigheterna tillsammans med din vårdnadshavare.



Om du har önskemål om att tolken ska särskilt vara kvinna eller man, ska du berätta det för mottagningscentralens arbetstagare i god tid före intervjun. Mottagningscentralen förmedlar ditt önskemål till Migrationsverket.



Om ditt hälsotillstånd är sådant att det kan påverka intervjun, ska du tala om det
på förhand för din vårdnadshavare eller mottagningscentralens arbetstagare.
Mottagningscentralen kan med ditt och din vårdnadshavares medgivande kontakta Migrationsverket om det före intervjun.

Gör så här när ni kommer till Migrationsverket på intervjudagen


Kom i god tid till Migrationsverket.



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



Om du har ett eget boendekort för mottagningscentralen, ska du visa upp det
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 fattar intervjuaren i början av intervjun
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 och din vårdnadshavare från väntrummet.



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



Vi håller pauser efter behov. Säg till om du vill ta en 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 ber dig berätta varför du har varit tvungen att fly från ditt hemland
och varför du inte kan återvända dit. Dessutom kan han eller hon ställa preciserande frågor. Svara ärligt. Hitta inte på svar. Tala om ifall du inte vet eller om du
inte kommer ihåg.



Intervjuaren skriver på datorn allt som sägs under intervjun. Minnesanteckningarna kallas för protokoll. I slutet av intervjun kontrollerar vi tillsammans att intervjuaren har antecknat allting rätt. Tolken läser upp protokollet för dig. Berätta om du
upptäcker fel i det. Efter att eventuella korrigeringar har gjorts, skrivs texten ut
och alla som deltagit i intervjun undertecknar det. En kopia av protokollet ges till
din vårdnadshavare.

Hur fattar Migrationsverket sitt beslut?


På basis av er ansökan kan er familj ges internationellt skydd eller beviljas annat
uppehållstillstånd.



Migrationsverket fattar beslut i ärendet på basis av de uppgifter som dina vårdnadshavare uppgivit och annat material som presenterats i ärendet. Också det
som du har berättat tas i beaktande då beslut ska fattas i ärendet.



Om er ansökan avslås, kan er familj avvisas och meddelas inreseförbud till Finland och andra Schengenländer.



(Personer äldre än 15 år.) 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.

