RIKTLINJER FÖR RESESTÖD I PRAKTISK ASSISTANS INOM
FAMILJEÅTERFÖRENING
Bakgrund
Svenska Röda Korset har, som nationell rödakorsförening, en stödjande funktion till svenska staten
inom det humanitära området. Denna särskilda ställning grundas på internationell humanitär rätt,
nationell lagstiftning och beslut fattade av statsparterna till Genèvekonventionerna och rödakors- och
rödahalvmånerörelsen gemensamt. Den stödjande rollen och vårt rättsligt grundade mandat skiljer
Röda Korset från andra organisationer, och innebär bland annat specifika uppdrag, såsom att
rödakorsföreningarna ska bistå i arbete med familjeåterförening även i fredstid om människor flyr hit
från krig. Det innebär att även de uppgifter som staten har specifikt ansvar för enbart under en väpnad
konflikt (där Röda Korsets assistans är efterfrågad) behöver upprätthållas och fortgå i fredstid för att
arbetet ska kunna bedrivas effektivt i händelse av väpnad konflikt.
Inom ramen för Svenska Röda Korsets verksamhet praktisk assistans i familjeåterförening ingår
verksamheten resestöd. Denna verksamhet syftar till att ge stöd och assistans till etablerade familjer
som skilts åt genom flykt på grund av krig, konflikter eller andra katastrofer, för att möjliggöra en
skyndsam och trygg familjeåterförening. Resestödet riktar sig främst till större barnfamiljer samt avser
primärt personer som inte har beviljats konventionsstatus och därmed har möjlighet att söka resestöd
från Migrationsverket.
Kriterier för beviljande av resestödet
• Resestödet avser etablerade familjer som skilts åt genom flykt på grund av krig, konflikter
eller andra katastrofer.
• Ansökan om ekonomiskt stöd och assistans kan göras när familjens ansökan om
uppehållstillstånd på anknytning till referenspersonen i Sverige är beviljad.
• Familjen betalar en egenavgift. Kostnadens storlek är inte beroende av antal personer som
reser, men kan variera om det är en vuxen eller ett barn som ansöker om resestödet. De
egenavgifter som ska gälla fastställs av enhetschef.
• Den sökande ska inte ha ekonomiska möjligheter att själv betala resekostnaden. Krav kan
ställas på att ekonomiskt bistånd först ska sökas i enlighet med socialtjänstlagen1,
• Resorna bokas i samarbete med Internation Organization for Migration (IOM) enligt avtal.
• Bidrag lämnas aldrig ut till sökanden för resor beställda på egen hand.
• Rutiner som upprättats för resestödet ska följas. Vid extraordinära omständigheter som
medför stor utsatthet för familjemedlemmarna kan undantag göras. Förändringar av, och
avsteg från, rutinerna ska alltid godkännas av enhetschef.
• Handläggare av resestöd ansvarar för att riktlinjer samt uppsatta rutiner följs.
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Avser främst när sökanden är minderårig.

