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Vuxna

Under detta informationstillfälle får du information om

• hur din asylansökan behandlas
• vilka rättigheter och skyldigheter du har

• vad ett asylsamtal är och hur du kan förbereda dig för samtalet
• hur du får rättshjälp
• var du får mer information och hjälp.
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Du har sökt asyl i Finland.

• Du har lämnat in en ansökan till polisen eller
gränsbevakningsmyndigheterna.
• Därifrån har din ansökan överförts till Migrationsverket. Migrationsverket
fattar ett beslut på din ansökan.

• Förläggningen kan inte påverka ditt beslut eller ta ställning till hur du ska
göra i ditt asylärende.
• Det är viktigt, att du
• lyssnar på myndigheterna och samarbetar med dem
• deltar i de möten och informationstillfällen som du kallas till
• berättar dina riktiga personuppgifter för myndigheterna och talar
sanning
• berättar om du under ett möte inte förstår tolken
• ber om råd om du inte vet vad du ska göra.
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Först utreder Migrationsverket om din ansökan ska
prövas i Finland.
• Medlemsländerna i Europeiska unionen samt Norge, Schweiz,
Island och Liechtenstein iakttar Dublinförordningen. Enligt den
prövas en asylansökan i endast ett av dessa länder.
• Ett annat land kan vara ansvarigt för prövningen av din
ansökan, om
• du har släktingar i ett annat land
• du har ett visum utfärdat av ett annat land
• du har tidigare vistats i eller rest genom ett annat Dublinland
• du har sökt asyl i ett annat land.
• Dessa frågor utreds under ditt asylsamtal. Efter detta beslutar
Migrationsverket om du ska överföras till ett annat land.
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Asylsamtal
• Om din ansökan prövas i Finland, kallar Migrationsverket dig till ett
asylsamtal. Vänta på kallelsen i lugn och ro. Sökande som kommit till
landet samtidigt får inte nödvändigtvis sina kallelser till asylsamtal
samtidigt.

• Asylsamtalet är den viktigaste händelsen med tanke på din ansökan.
• Under samtalet utreder man först din identitet, uppgifterna om din
familj och det, hur du har kommit till Finland.
• Efter detta utreder man orsakerna till varför du har flytt från ditt
hemland och varför du inte kan återvända dit.
• Förbered dig för asylsamtalet: ta med dig alla dokument som
har att göra med din ansökan.
• Om du vill, kan du träffa ditt rättsbiträde före samtalet och be
honom eller henne om råd gällande din egen situation.
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Praktiska saker om asylsamtalet
• Du får kallelsen av en av de anställda vid förläggningen. Läs kallelsen och
anvisningen som medföljer noggrant. Om du inte kan läsa, läser den
anställda kallelsen för dig.
• En anställd vid förläggningen berättar för dig hur du kommer fram.
• Ta med matsäck eller lunchpengar och de medicin som du eventuellt
behöver.
• Asylsamtalet kan pågå i flera timmar eller hela dagen. Om asylsamtalet inte
blir klart, kan man fortsätta samtalet senare på en annan dag.
• Vid asylsamtalet intervjuas du av en anställd vid Migrationsverket. En tolk
deltar i samtalet. Ibland deltar tolken via telefon eller videoförbindelse.
Berätta genast om du inte förstår tolken eller om tolken inte förstår dig.
• Du kan inte ta barn med dig till asylsamtalet. Om du behöver någon att
sköta ditt/dina barn under samtalet, ger förläggningens personal dig råd
om detta.
• Du kan inte ändra tiden för asylsamtalet. Om du blir sjuk just före samtalet,
ska du genast meddela din förläggning om detta!
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Viktigt vid asylsamtalet
• Tala sanning.

• Svara på de frågor som man ställer dig och bidra till utredningen av ditt
ärende. Berätta om du inte förstår en fråga.
• Det är viktigt att du berättar alla orsaker för din ansökan. Du kan skriva viktiga
saker i förhand till exempel på papper så att du inte glömmer att berätta
dem.

• Det kan vara svårt för dig att berätta om en del saker, men de kan ha stor
betydelse för beslutet.
• Berätta om du till exempel har blivit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld
eller om du har tvingats att göra något som du inte vill göra.
• Alla de som deltar i asylsamtalet har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får
berätta något som de hör under samtalet för utomstående.
• Samtalet spelas in. Dessutom skriver intervjuaren ett protokoll om samtalet, och
protokollet granskas. Protokollet undertecknas efter samtalet. Du får en kopia
av protokollet.
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Rättshjälp
• Du kan skaffa dig ett rättsbiträde i vilket skede som helst under
asylprocessen.
• Din rättshjälp är kostnadsfri om du har låga inkomster.
• Biträdet hjälper dig med juridiska frågor gällande ansökningsprocessen
för asyl. Biträdet kan till exempel
•

hjälpa dig förbereda dig för asylsamtalet, till exempel genom att
gå igenom dina asylgrunder tillsammans med dig

•

delta i asylsamtalet tillsammans med dig; diskutera
detta med ditt biträde på förhand

•

hjälpa dig skicka kompletterande utredningar till Migrationsverket

•

anföra besvär hos förvaltningsdomstolen, om du vill överklaga
Migrationsverkets beslut.
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Gör så här om du vill ha ett biträde:
• Tala om det för en anställd vid förläggningen. Han eller hon berättar vad du
ska göra och var du får rättshjälp.
• Vid behov hjälper den anställda dig att kontakta rättshjälpsbyrån.
• Rättshjälpsbyrån utser ett eget rättsbiträde för dig. I vissa fall kan
rättshjälpsbyrån inte godkänna dig som kund. Då hänvisas du till ett privat
biträde. I detta fall får du närmare instruktioner från din förläggning.
Viktigt!
• Till det första mötet ska du ta med dig ditt beslut om mottagningspenning och de dokument som anknyter till din asylansökan.
• Meddela alltid din förläggning om vem som är ditt biträde.
Meddela förläggningen också om du byter biträde.
• Om du har problem med ditt rättsliga biträde, ska du fråga
förläggningens personal om råd.
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Sekretess
• Alla anställda som behandlar dina ärenden har tystnadsplikt. Detta
innebär att de inte får berätta för utomstående om sådant som de har
hört i sitt arbete. De får inte heller berätta om dina ärenden för dina
familjemedlemmar, om du inte särskilt ger tillstånd till detta.

Tolkning
• Du har rätt till tolkning under dina möten med
myndigheterna. Tolken får inte berätta för utomstående
om sådant som han eller hon har hört i sitt arbete.
Tolken får inte heller ta ställning till frågor som
diskuteras. Han eller hon enbart tolkar det du
berättar från det ena språket till det andra. Tolken
kan också tolka via telefon eller videoförbindelse.
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Var får du mer information?

• Broschyren ”Information till asylsökande”
• Broschyren ”Information om rätten att arbeta”
• Broschyrerna om Dublinförfarandet
• Kundanvisningen för asylsamtal
• Migrationsverkets videor på YouTube
• migri.fi (finska, svenska, engelska)
och chattroboten Kamu
• Förläggningens personal
• Ditt rättsliga biträde
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Videor om asylprocessen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Att söka asyl i Finland
På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?
Vem ansvarar för vad i asylprocessen?
Rättshjälp i asylprocessen
Asylsamtal
Att vänta på ett beslut
Positivt beslut
Negativt beslut

Videorna finns på följande språk: finska, engelska, arabiska, dari, persiska,
turkiska, ryska, somaliska och sorani.
https://migri.fi/sv/videor-for-asylsokande
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Du kan alltid fråga mer
på din förläggning
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