Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med integration!
Integration är en av vår tids stora frågor
Migrations- och asylpolitik är gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En
del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj,
arbeta eller studera i ett annat land. Men just nu är behovet stort från framförallt Syrien där många
familjer flyr och behöver akut hjälp.
Den svenska flyktingkvoten är avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s
flyktingorgan (UNHCR) presenterar ärenden där de bedömer att alla andra möjligheter, som
återvändande till hemlandet eller bosättning i flyktlandet, är uttömda. En flykting är en person som
befinner sig utanför det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon känner
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin


etnicitet



nationalitet



tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av
o

sin religiösa eller politiska uppfattning

o

sitt kön eller sin sexuella läggning

o

och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta
lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.

Hur många kvotflyktingar kommer till Sverige?
Inriktningen på uttagningarna liksom antalet kvotplatser bestäms av Sveriges regering. År 2011, 2012,
2013 och 2014 tog Sverige emot 1 900 kvotflyktingar. Även för 2015 är flyktingkvoten 1 900 personer.
Från vilka flyktinggrupper, nationaliteter och i vilka länder kvotflyktingarna ska tas ut bestäms i
samarbete med UNHCR.
Sverigeprogram – en föreberedelse
Inom ramen för anslaget för att överföra flyktingar till Sverige kan så kallade Sverigeprogram
genomföras för flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med programmet är att informera
flyktingarna om svenska förhållanden.
För att mottagandet ska fungera optimalt krävs det samarbete mellan många aktörer som myndigheter
t.ex. migrationsverk/ försäkringskassa m.fl. och kommuner i det mottagande samhället. Vi från
föreningen för familjecentralers främjande vet att det finns många goda exempel från flera
familjecentraler i Sverige idag som gör ett fantastiskt arbete i samverkan med olika aktörer för att
integrera nyanlända familjer in i det Svenska samhället.
Nu vill vi från föreningen uppmärksamma familjecentralernas fantastiska arena som den självklara
mötesplatsen för alla familjer och barn och som en självklar plats för integration.

Hur gör vi det?
Alla familjecentraler som arbetar med nyanlända på något sätt skriver ihop en kort beskrivning av
vad/ hur ni arbetar lokalt från er familjecentral. Vad gör ni? Vilka samverkar ni med? Hur? i arbetet
med att integrera barn/familjer i din kommun. Dokumentet mejlar ni till er respektive RK.
Regionala kontaktombudens uppgift blir att samla ihop alla goda exempel i ett dokument och mejlar
det vidare till styrelsen till info@familjecentraler.se
Glöm inte att ange en mailadress om det är någon som önskar mer information om just ert arbete
Syftet är att vi från föreningen vill uppmärksamma er alla och sprida det goda exempel som finns
nationellt via vår hemsida och till myndigheter som idag inte vet hur familjecentraler arbetar med
integrationsfrågan.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Föreningen för familjecentralers främjande - FFFF

