
STÖD TILL
ÅTERVÄNDANDE

Med information om Svenska Röda Korsets 
migrationsrådgivning och kurs om åter-
vändandeprocessen som ger dig som möter 
migranter stöd och verktyg i din roll. 

Svenska Röda Korset
Hornsgatan 54, Box 17563
118 91 Stockholm
Tel: 08-452 46 00
info@redcross.se

KONTAKTA OSS

Vi svarar gärna på dina frågor. 
Du når oss på info@redcross.se eller tel 0771-19 95 00, alla vardagar  
kl 10–12 och 13–16. 
www.redcross.se

Migrationsrådgivning 
tel 020-415 000 tisdag–torsdag kl 9.30–12.00.  
Onsdag kl 15.00–17.00 är telefonen öppen för rådgivning till unga  
migranter.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på 
plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturka-
tastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt 
lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa 
respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt 
och andra nödsituationer.

VÄRLDENS FRÄMSTA
KATASTROFORGANISATION 



Syftet är att stärka dig i mötet med 
migranter så att du ska kunna stötta 
dem i att fatta informerade beslut i 
återvändandeprocessen.

Innehåll:  
     • Migrationsverkets  
          återvändandeprocess 
     • Frivilligorganisationernas roll
           och arbete 
     • Bemötande, stöd och verktyg     
          vid samtal 

Utbildare är Svenska Röda Korsets 
migrationsrådgivare med kompetens 
inom frågor om återvändande.  

Språk: svenska
Tid: ca 4 timmar, kl 16.00–20.00
Plats: Svenska Röda Korset, 
Hornsgatan 

Kursen ges vid återkommande tillfäl-
len, på olika platser runt om i landet.
Är ni en grupp finns möjlighet till 
lokalt kurstillfälle i era egna lokaler. 

Kontakta oss för frågor och intresse-
anmälan, se baksidan.

Kursen är ett samarbete med Svenska 
kyrkan.

Kurs om återvändande
För dig som möter migranter som fått 
avslag eller står inför ett återvändande

Asyl 
Vad gör Svenska Röda Korset? 
Stöd till återvändande är en del av 
Svenska Röda Korsets arbete på asy-
lområdet. Utöver det driver vi opinion 
och ger råd i asylprocessen genom 
telefonrådgivning. Vi stötttar för-
varstagna och kan i vissa fall agera 
juridiskt ombud i asylärenden.

Stöd till återvändande
Många asylsökande vistas i Sverige 
under en längre tid i väntan på beslut. 
En del får beslut om uppehållstillstånd 
i Sverige, andra får avslag på ansö-
kan, vilket innebär att de står inför ett 
eventuellt återvändande.

Under 2018 återvände ungefär 5600 
personer självmant eller med tvång 
till sina hemländer (utanför EU/EES).
En stor andel är barnfamiljer, ensam-
kommande barn och andra särskilt 
utsatta grupper. 

Svenska Röda Korset arbetar för att 
återvändandeprocessen ska vara 
rättssäker och att återvändande ska 
ske under så humana och värdiga 
former som möjligt. Vi kan ge indi-
viduellt anpassat stöd under hela 
processen. 

I arbetet med enskilda perso-
ner agerar vi enbart på upp-
drag av den person det gäller.

stöd i sitt hemland. Där det är möjligt  
bistår vi med kontakter och visst stöd i 
hemlandet. 

Vi följer också upp personer som 
återvänt till olika länder för att få 
fördjupad kunskap om deras situation 
och omständigheter efter återvändan-
dandet. 

Påverkansarbete
För att bidra till en rättssäker process 
bedriver Svenska Röda korset påver-
kansarbete genom att föra dialog om 
brister och möjligheter till förbättring 
av rådande regler och tillvägagångs-
sätt. Vi svarar på remisser, skriver 
debattartiklar och ger ut rapporter.  
Vi deltar också som experter i statliga 
utredningar och utvecklar policyun-
derlag.

Kunskapsspridning
En viktig del av arbetet är att stärka 
kunskapen om och kapaciteten att 
möta migranter som står inför ett 
möjligt återvändande. Det gör vi 
genom att erbjuda kurser och föreläs-
ningar till frivilliga inom Svenska Röda 
Korset, Svenska Kyrkan och i mån av 
plats även till andra aktörer. Innehåll 
och upplägg kan anpassas efter 
deltagarnas behov.

Individuella ärenden 
Som ett komplement till myndigheter 
ger vi neutral information och råd-
givning om återvändandeprocessen, 
vilka regler som gäller och vad som 
kan vara bra att tänka på. Vi kan ock-
så i vissa fall ge praktisk hjälp inför 
återvändandet och i hemlandet.

     

Internationell samverkan
Vi samarbetar med respektive lands 
Rödakors- eller Rödahalvmånefören-
ing och andra internationella orga-
nisationer för att återvändare ska få 

För stöd i enskilda ärenden  
eller frågor om återvändande 
finns migrationsrådgivning  
på tel 020-415 000  
tisdag–torsdag kl 9.30–12.00. 
Onsdag kl 15.00–17.00 är 
telefonen öppen för rådgivning 
till unga migranter.
 


