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TILL FARR:S MEDLEMSGRUPPER OCH KONTAKTPERSONER
Mycket har hänt sedan vårt senaste informationsutskick, omtumlande försämringar för
asylsökande och papperslösa, men även en växande och fantasifull rörelse för asylrätt. Det
kommer att bli en utmaning för oss i FARR att behålla alla nya kontakter som knutits under
kampanjen mot den tillfälliga lagen och fortsätta finnas för dem som behöver oss.
Vi önskar er alla en fin sommar trots alla orosmoln!
Styrelsen genom Sanna och Sofia

SNART DAGS ATT ANMÄLA DIG TILL SOMMARKURS – VI TAR NYA TAG!
FARR arrangerar årets sommarkurser i samarbete med aktiva grupper lokalt mellan den 2-4
september. I år hålls den på tre platser samtidigt. I Malmö, Stockholm och Östersund kommer
samma frågor att definiera dagarnas utbildningar: ”Vad gör vi nu? – den nya lagen, strategier och
kunskapsinhämtning” samt ”Hur arbetar vi hållbart som organisation och rörelse?”. Boka nu! Mer
info kommer på farr.se och Facebook. Senare kommer en liknande kurs även att hållas i Boden.

FARR:s REMISSVAR
FARR har under våren lämnat in ett par remissvar,
ett i januari om den nya "LMA-lagen"
http://www.farr.se/sv/om-farr/remissvar/1238-yttrande-om-bistand-efter-utvisningsbeslut
och ett i mars om den tillfälliga lagen:
http://www.farr.se/sv/om-farr/remissvar/1278-yttrande-om-begransningar-av-uppehallstillstand

FARR:s LÄNKTIPS
Lag och praxis
Elena Index: Uppdaterade lista över organisationer och jurister/advokater i Europa som bistår
asylsökande och jurister. Länk:
http://www.farr.se/images/pdf/2016/Internt/ELENA-Index-latest-update-May-2016.pdf
Rättsligt ställningstagande angående innebörden av rekvisitet "uppenbart oskäligt" i 11 § i lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.- SR 13/2016 (Migrationsverket, publ. 16-06-03)
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37457
Vilka får behålla bidrag efter utvisningsbeslut? (av Sanna Vestin, publ. 16-05-27)
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1308-vilka-far-behalla-bidrag-efter-utvisningsbeslut
Mer information kommer om LMA-lagen - följ FARR:s hemsida!

Landinformation
Ny information om Burundi mfl länder (av Sanna Vestin, publ. 16-05-23)
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1305-ny-information-om-burundi-mfl-lander
Övriga artiklar
EU:s avtal med Turkiet – rapport från Grekland (av Anette Rosengren, publ. 16-04-20)
http://www.farr.se/sv/aktuellt-a-press/notiser/1295-eu-s-avtal-med-turkiet-rapport-fran-grekland

EXTERNA LÄNKTIPS
”De svagaste personerna placeras på gatan” (av Sanna Vestin, Kurdo Baksi, Volkan Yesil,
Magnus Nilsson, Sven E Hammarberg, Publ. 16-06-08 i SVD Debatt).
http://www.svd.se/de-svagaste-placeras-pa-gatan/om/svenskt-flyktingmottagande
Henry Ascher, barnläkare och docent i barnmedicin, gästar podcasten Människor & Migration och
pratar tillsammans med statsvetaren och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling, om hur vardagen
ser ut för barn som lever i papperslöshet. Lyssna på programmet:
http://www.arenaide.se/2016/04/22/radslan-for-att-bli-upptackt-sa-lever-papperslosa-barn-lyssna/

FARR:s TIDNING - ARTIKEL 14
Artikel 14 har fått en ny hemsida! Gå till www.artikel14.se
För dig som vill lyssna på Artikel 14, nu finns den som taltidning och går att beställa här:
https://artikel14.typeform.com/to/SxATqF
Nu går det att köpa Artikel 14 på utvalda pressbyråer runtom i Sverige, hitta försäljningsställe här:
http://interpress.se/sv/produkter/tidskrifter/2720.artikel-14/
Den 20 juni kommer nytt nummer av Artikel 14 – temat är kärlek!
Vi vill göra ett nummer som fokuserar på det som uppstår innan, under och efter flykten. Vår idé att
fånga upp olika sidor av kärleken, den inom familjen, mellan vänner, mellan par, till barn och släkt,
till platser. Kärleken som så ofta kommer i kläm, hamnar på undantag och försakas vid flykt och
som omöjliggörs av många delar av asylsystemet.

RELEASEFEST FÖR ARTIKEL 14 TEMA KÄRLEK – TILLSAMMANS MED
FOLKKAMPANJ FÖR ASYLRÄTT.
Kom och häng med FARR:s tidning Artikel 14 och Folkkampanj för asylrätt!
Var: Tensta Konsthall, Stockholm. När: 22/6 mellan kl. 17-20
Vi kommer att höra talare från Folkkampanj för asylrätt, lyssna på bra musik och läsa det nya
numret av Artikel 14! Under kvällen säljer konsthallens Coffee Auel mat, (vegetarisk, vegansk eller
kött) samt dryck och annat gott, för en rimlig penning.
Anmäl dig till festen här http://simplesignup.se/event/78982

10-28 JULI, ASYLSTAFETTEN FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD
Följ med på Asylstafettens vandring från Malmö till Göteborg, för en human asylpolitik!
Gå n på FB- eventet och läs https://www.facebook.com/events/1626805420913752/
FARR planerar att samarbeta med Asylstafetten och Tillsammansskapet om ett avslutande
seminarium vid målgången i Göteborg den 28 juli.

FOLKKAMPANJ FÖR ASYLRÄTT- SISTA CHANSEN ATT STOPPA LAGEN!
Fram till att riksdagen debatterar den tillfälliga asyllagen den 20 juni – den internationella
flyktingdagen ironiskt nog – och fattar beslut den 21:a, så kommer Folkkampanj för Asylrätt att
intensifieras. Vi uppmanar alla att följa lokala kampanjgrupper och delta i deras aktiviteter.

Några hållpunkter för slutspurten av kampanjen:
11 juni: Sista dagen för namninsamlingen. I Stockholm träffas de som vill samla in namn på
Mariatorget kl 11.30 och sprider ut sig över stan. Kl 13.00 hålls möte på Mariatorget med tal och
underhållning. Se här https://www.facebook.com/events/274076602939696/
GLÖM INTE SKICKA IN NAMNLISTORNA!
De kan skickas lördag eller söndag - måste vara framme senast tisdag 14 juni för att räknas.
Skicka till Folkkampanj för Asylrätt, c/o FARR, Box 391, 101 27 Stockholm
Fler lokala evenemang vid olika datum, besök vår sida om manifestationer!
Se här http://www.folkkampanjforasylratt.se/upprop/manifestation/
(14 juni: Socialförsäkringsutskottet beslutar om betänkandet som riksdagen ska diskutera och vilka
omröstningspunkter det blir.)
15 juni: Överlämning av namnlistorna på Riksdagshusets trappa av en delegation från den
nationella kampanjen och ett par av riksorganisationerna som står bakom. Några av
riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner tar emot dem.
14-16 juni: Protest utanför riksdagen. Alla som befinner sig i Stockholm någon av dessa dagar
uppmanas sätta upp sig på schema för att stå utanför Riksdagshuset med kampanjtidningar och
namnlista.
Läs mer här https://www.facebook.com/events/243618286010613/
(16 juni: Seminarium i Kulturhuset i Stockholm. Arrangör Amnesty International.
https://www.facebook.com/events/242004802858181/)
20 juni: Riksdagsdebatt kl 11. Vi vill fylla läktaren men inte ställa till något som saboterar debatten
eller tar bort uppmärksamheten från sakfrågan.
Läs om eventet här https://www.facebook.com/events/466800953509838/
21 juni: Riksdagen fattar beslut med början 15.30. Folkkampanj för Asylrätt Skåne bjuder in till
demonstration för asylrätt på Mynttorget utanför riksdagen kl 15-17.
Läs mer här https://www.facebook.com/events/1111825842207501/
22 juni: Välkommen på fest i Tensta konsthall med Folkkampanj för Asylrätt och FARR:s tidning
Artikel 14. Läs tidningens nya nummer med tema Kärlek, häng med oss och snacka om nya tag för
framtiden.
Läs om eventet här: https://www.facebook.com/events/236580410056281/
FRAMTIDEN: Kampanjen avslutas i sin nuvarande form efter riksdagsbeslutet. Kontakterna och
behoven av samarbete finns kvar. Kampanjen kommer att bjuda in till diskussion efter sommaren
om framtida strategier och samarbeten.

