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Tack för ett medmänskligt 2017!
Jag vill härmed ta tillfället i akt att uttrycka min tacksamhet och uppskattning till dig som är
involverad i Folkrättskretsen på något sätt. Som ny ordförande i Folkrättskretsen har jag sedan
september 2017 har jag haft förmånen att börja lära känna det fantastiska engagemang och det
hårda arbete som pågår i kretsens verksamheter. Jag känner mig glad, stolt och något överväldigad
att det är så många som bidrar med tid, finansiellt stöd och medmänsklig värme och tillsammans
stärker vi kraften och möjligheten att stötta våra medmänniskor.

Det politiska läget i världen är fortsatt oroande och miljontals människor befinner sig på flykt. Röda
Korset kämpar för att rädda liv, ge hopp och lindra mänskligt lidande. Ni som är engagerade i
Folkrättskretsen har alla varit delaktiga i att göra Stockholm och Sverige mer humant. Genom ert
engagemang har ni bidragit till att förändra och förbättra för individer som är i behov av stöd och
hjälp. Det kan handla om språkträning, att stödja någon som befinner sig i asylprocessen eller har
anhöriga som gör det, att vara en medmänniska för någon som är frihetsberövad på ett häkte eller
vid ett förvar, att ge information om samhället och systemet i ett nytt land för någon som nyligen har
fått uppehållstillstånd, att ge information till människor som vill veta mer om folkrätt, att vara
engagerad som förtroendevald, eller genom att ge stöd till hemlösa EU-medborgare, som lever på
Stockholms gator i utsatthet och kyla.

Jag önskar och hoppas att ni har möjlighet att fortsätta bistå kretsen i detta arbete även under 2018.
Vi kommer under året att ha fokus på att utveckla verksamheterna samt stärka kommunikation,
sammanhang och förutsättningar för er frivilliga och medlemmar i syfte att möjliggöra ett hållbart
engagemang för de mest utsatta. Ni behövs mer än någonsin och jag ser fram emot att stötta er efter
bästa möjliga förmåga.

För styrelsen,

Charlotte Sundåker
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1. OM FOLKRÄTTSKRETSEN
Folkrättskretsen (rätteligen Storkyrko- och Folkrättskretsen) är en krets inom Svenska Röda Korset
med kretsnummer 01145 och organisationsnummer 802008-6727. Kretsen tillhör samverkansråd
Stockholm city.
Folkrättskretsen är såväl en geografisk krets med upptagningsområde Stockholms city och Gamla
Stan, som ämneskrets med fokus på folkrättsfrågor. De verksamheter som kretsen driver har såväl
teoretisk som praktisk anknytning till folkrätten, genom t.ex. föredragsverksamhet om mänskliga
rättigheter och internationell humanitär rätt, och genom stöd till utsatta grupper.
Kretsen har under året främst bedrivit verksamhet genom följande grupper inom vilka kretsens
medlemmar är engagerade: Adapost, EFA-gruppen (efterforskning, familjeåterförening &
asylärenden), Förvarsbesökarna, Storbodagruppen, Häktesgruppen, Samhällsinformatörsgruppen,
och Språkverkstan. I texten nedan följer detaljer om de respektive verksamheterna.

2. ORGANISATION
Medlemmar
Kretsen hade vid verksamhetsårets slut 176 medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har under 2017 bestått av ordförande Tove Svensson (fram till augusti 2017) och Charlotte
Sundåker ( från september 2017), kassör Hugo Rickberg, övriga ledamöter har varit Eric Rösth, Lena
Eriksson, Sanna Frost och Jonathan Österlund(fram till dec 2017).
Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten vid åtta tillfällen.

Samverkansrådet
Kretsens representant i samverkansråd City har under året varit Lena Eriksson.
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Namnbyte
Beslut att Storkyrko-/Folkrättskretsen skulle byta namn till Folkrättskretsen fattades av stämman
2015. Under verksamhetsåret 2016 arbetade kretsstyrelsen med namnbytet och godkännande av
Regionråd Stockholm förväntades ske i början av 2017, dock kom det beslutet först under november
2017. Ett formellt beslut från Svenska Röda Korset förväntas under tidigt 2018.

3. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Styrelsen har under året främst informerat kretsens medlemmar genom e-post och genom sin
Facebook-sida. Kretsen har även använt sin hemsida på www.folkrattskretsen.se för att informera om
aktiviteter och verksamhet (se avsnittet kontaktuppgifter nedan för ytterligare information).

För sin interna informationsdelning har styrelsen fortsatt att använda den gemensamma DropBox
som sedan tidigare finns upprättad. Här sparas såväl styrelseprotokoll som löpande räkenskaper och
annan dokumentation för kretsen. Då även kretsens revisorer har tillgång till denna DropBox
möjliggör detta för löpande insyn i kretsens verksamhet och styrelsens arbete.

4. VERKSAMHETER
Nedan följer en beskrivning av kretsens verksamheter och de aktiviteter som under året har
genomförts.

Språkverkstan
Verksamhetsberättelse 2017
Att lära sig svenska språket är en central del av integrationsprocessen. Språkverkstan erbjuder
organiserad språkträning för nyanlända och migranter som vill utveckla sina språkkunskaper.
Undervisningen är enkel och informell och lockar många deltagare. Språkverkstan har också blivit en
mötesplats, dit deltagarna kommer för att umgås och bilda nya nätverk. Språkträningen bygger i stor
utsträckning på undervisning, ofta baserat på olika teman. Språkverkstan startades 2004 i
Flyktingkretsens regi. Språkverkstan har sedan 2013 hyrt lokaler på Åsö vuxengymnasium.
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Språkverkstan arrangerar verksamhet i fem dagar i veckan. Deltagarna delas in i 4 olika nivågrupper
1.introduktion, 2.nybörjarnivå, 3.mellannivå och 4.avancerad nivå baserat på deltagarnas
förkunskaper.
Varje grupp leds av minst en språktränare, som leder och undervisar två lektionstimmar.
Språktränaren bestämmer själv upplägget och målet är att lära ut svenska på ett dynamiskt sätt, så
att deltagarna är så aktiva som möjligt.
Språkverkstans popularitet har sedan verksamhetens start stadigt ökat år och efter år, vilket har lett
till att vi nu har öppet 5 kvällar i veckan, måndag-fredag och undervisar 5- 6 olika grupper varje kväll,
ca 30 grupper i veckan. Antalet deltagare per kväll är ca 110-120.

Uppföljning av målen

Att deltagarna ges möjligheter att utveckla sina färdigheter muntligt i det svenska språket, samt att
ge deltagarna möjlighet att samtala med varandra och utveckla nätverk.
Gruppen anser sig ha lyckats med detta. Trots att ingen direkt marknadsföring har genomförts, har vi
ca 120 deltagare per kväll. Enligt uppgifter från eleverna har de flesta som besöker verksamheten
blivit rekommenderade av vänner eller hittat information på Facebook, instagram, genom
Migrationsverket eller genom information från andra verksamheter inom Röda Korset.
De sociala aspekterna och möjligheten att utveckla nätverk har fungerat relativt bra. Detta sker oftast
före och efter lektionstillfället samt under raster.

Att de frivilliga känner att deras insatser är meningsfulla och att de utvecklas i verksamheten.
Det finns en stabil grupp språktränare som har varit aktiva inom verksamheten länge(åratal) De finns
också många språktränare som har det svårare att få ihop arbete, familj och fritid, men som gör
mycket stora insatser och har nytänkande vad gäller metoder och tekniska hjälpmedel som
användandet av datorer. Den största utmaningen har varit att vi har så många deltagare i
Introduktionsgruppen, deltagarna känner sig osäkra att gå vidare vilket gör att introduktionsgruppen
blir för stor och svår att undervisa.
Frivilligledaren har regelbundna träffar med gruppledarna en gång per månad där man tar upp frågor
som rör utveckling av verksamheten, ansvarsfördelning, bemanning, rekrytering av nya
samtalsledare, lokaler och material. Gruppledarna har i sin tur vidarebefordrat all information till sina
samtalsledare.
Språkverkstan har sedan september 2015 även en Facebook-grupp avsedd för verksamhetens
språktränare, där man kan dela med sig av erfarenheter och bjuda in till olika föreläsningar och
Rapportering inför verksamhetsberättelse 2017/ Verksamhetsplan 2018
Röda Korset Folkrättskretsen
7

träffar som Röda korset anordnar. Språkverkstan finns på Instagram med syftet att informera
eleverna. Vi har ca 40 frivilliga som är engagerade i språkverkstan.

Att gruppen kan ta emot alla som vill ”träna svenska”.
Gruppens möjligheter att ta emot fler deltagare har blivit mycket bättre sedan större och mer
ändamålsenliga lokaler har gjorts tillgängliga. Dock har det hänt att vi har haft för många i
introduktionen. Vi har inlett ett samarbete med projektet Jobskills som är Arbetsförmedlingens insats
för att ge information om arbetsmarknad till migranter och asylsökande.

Besöksstatistik 2017 hela året

Månad

antal dagar

antal besök

medel

januari

17

1862

110

februari

20

2397

120

mars

23

2779

121

april

16

1620

101

maj

20

1957

98

juni

5

248

50

augusti

9

828

92

september

19

2174

114

oktober

22

2667

121

november

21

2204

105

december

11

1002

91

Totalt

183

19738

Totalt våren

10863

Totalt hösten

8875

Totalt året

medel totalt

108

19738

Vårterminen startade 9 januari slutade 9 juni
Höstterminen startade 21 augusti och slutade 15 december
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Mål 2018
Att deltagarna ges möjligheter att utveckla sina färdigheter muntligt i det svenska språket, samt att
ge deltagarna möjlighet att samtala med varandra och utveckla nätverk.
Att de frivilliga känner att deras insatser är meningsfulla och att de utvecklas i verksamheten.
Att gruppen kan ta emot alla som vill ”träna svenska” och stödjer de generellt med att veta mer om
Sverige och arbetsmarknad genom språkundervisning.

Kompetensutveckling
Under 2018 kommer vi att fortsätta med undervisning i svenska samt att hålla workshops för
gruppledarna och språktränarna i kunskapsutbytessyfte.
Språktränarna önskar att få möjligheten att delta i kurser och kompetenshöjande insatser med teman
”pedagogik” och ”Att undervisa i svenska som andraspråk”.

Rådgivning och vägledning för att hitta arbete
Våra deltagares behov när det gäller att hitta arbete innefattar uppdatering av CV, personligt brev,
rådgivning och vägledning för att hitta arbete i Sverige. Därför har vi bestämt att stödja våra
deltagare i sådana frågor. Vi kommer att planera ett par timmar drop-in träffar per månad med de
elever som önskar sig att få stöd i ”arbetsmarknadsfrågor”.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen (Jobskills) kommer att fortsättas.

Rekryteringsbehov
Vi kommer att rekrytera regelbundet baserat på verksamhetens behov.

Kommunikation
Under året ser vi över och utvecklar vår kommunikation och våra kommunikationskanaler för att öka
engagemanget kring språkverkstan.
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EFA-gruppen
Verksamhetsberättelse 2017
Kort om verksamheten:
EFA står för efterforskning, familjeåterförening och asyl och har till syfte att stödja och underlätta
migrationsrådgivarnas ärendehantering. Gruppen stödjer Röda korsets migrationsrådgivare i främst
efterforskningsärenden. Volontärerna i gruppen kan även utfärda fängelseintyg, bistå med hjälp vid
ansökan om resebidrag samt vid frivilligt återvändande. Sedan 2012 har gruppen inte mottagit några
asylärenden.
Vår organisation:
EFA-gruppen består av två frivilligledare och 32 frivilliga, varav 13 vid årets slut var vilande. 21 av
gruppens medlemmar har under året haft minst ett EFA-ärende. 28 av medlemmarna i gruppen är
kvinnor, 6 är män.
Frivilligledarna är också volontärer i gruppen och tar emot ärenden på samma sätt som övriga
medlemmar. Det innebär att frivilligledarna har god inblick i vad det innebär att vara EFA-volontär.
Att ha två frivilligledare minskar sårbarheten och minskar arbetsbördan. I augusti byttes en av
frivilligledarna ut. Precis som tidigare var det en medlem i gruppen som tog över rollen.
Gruppen tar emot klienter på Röda Korsets huvudkontor, främst på torsdagskvällar för att dra fördel
av att frivilligjouren då finns tillgänglig för rådgivning på telefon. Gruppens medlemmar skriver upp
sig på tider i en gemensam bokningskalender. För att migrationshandläggarna ska kunna boka in en
klient måste det vara minst två volontärer som skrivit upp sig på den tiden. Att vara två personer som
möter klient (ofta med god man och tolk) underlättar, då det är mycket information som ska delges
och många olika blanketter som ska fyllas.
Den migrationshandläggare som är EFA-gruppens kontaktperson spelar en central roll. Denne
förbereder ärenden, ger tips om vad som är viktigt att tänka på samt ger feedback efteråt så att
gruppens medlemmar hela tiden kan förbättra sitt arbete. Det är också denna person som ser till att
insamlad information matas in i databaser och skickas vidare för vidare hantering av Röda korset
internationellt.
Vid gruppmöten sker erfarenhetsutbyte för att öka medlemmarnas beredskap inför olika typer av
frågor och situationer.
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Utveckling under året:
De nya volontärer som rekryterades i slutet av 2016 och början av 2017 har inneburit att gruppen
väsentligt kunnat öka sin verksamhet: Vi har tagit emot 34 ärenden, varav 32 varit
efterforskningsärenden och 2 handlat om utfärdande av fängelseintyg. (2016 tog gruppen emot
sammanlagt 19 ärenden.)
Vid ytterligare 14 tillfällen har gruppens volontärer varit bokningsbara för ärenden. 10 av dessa har
dock avbokats av klienten och 4 tillfällen har inte fått någon bokning.
Majoriteten av de klienter som vi mött under året har varit ensamkommande asylsökande barn som
vill efterforska sina anhöriga. Vi har mött 32 manliga klienter och 6 kvinnliga (vid några ärenden har
det funnits två klienter).
En av Röda korsets migrationshandläggare höll kurs i efterforskning för nya medlemmar den 7-8
februari. Ytterligare två medlemmar i gruppen gick samma kurs den 23 april.
Gruppmöten har hållits vid fem tillfällen under året. Frivilligledarna har även medverkat i 2 möten
som ordnats av Folkrättskretsen.
Under året har vidareutbildning i svåra samtal samt asyl- och migrationsfrågor efterfrågats av
volontärerna i EFA-gruppen. Ett annat behov, som funnits under flera år, är en dator i det rum där vi
tar emot ärenden. ( I nuläget måste volontärerna ta med sig sina privata datorer för att det ska gå att
göra kartsökningar och slagningar i namnordlistor. ) Behovet av ett större bord i rummet har under
året tillgodosetts, vilket underlättar ärendemottagningen.

Verksamhetsplan för 2018
Under 2017 tog vi totalt 32 ärenden. Vi borde i år ha kapacitet att ta fler med tanke på att ingen i
gruppen är nybörjare längre, men detta beror också på inflödet/behovet av ärenden. I spåren av den
skärpta asyllagstiftningen har, med viss eftersläpning, inflödet till oss gått ner. Ett mål är att vi ska
vara tillgängliga för att ta minst ett ärende per vecka under perioderna 15 jan-15 juni och 1 sept-15
december (2 volontärer/ärende).

Målet är att ha en grupp på 10-15 personer som är riktigt aktiva, och som det ser ut i nuläget så har vi
det. Under 2018 behöver vi hålla engagemanget uppe, trots att prognosen är färre
efterforskningsärenden. Lyckas vi med detta finns inget omedelbart behov av nyrekrytering.
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Vi kommer utöver att ta efterforskningsärenden att under 2018 börja ta ärenden om resestöd, enligt
besked från Röda korsets migrationshandläggare. Dessa har tidigare fyllts i av gode män och
intressenter på egen hand, vilket inte fungerat så bra. Vi i EFA-gruppen ska ta dessa ärenden nu när
rena efterforskningar minskar i antal. Detta kommer inte påverka verksamhetens kostnader, och vi
kommer att få en utbildning för dessa ärenden av Röda korsets handläggare inom kort.

Ett behov vi har är tillgång till en fungerande dator som vi kan använda för att söka i Google maps
samt Röda korsets namnordlistor för exempelvis somaliska och afghanska namn. Om det inte går att
få en dator till ”vårt” EFA-rum, så kanske det finns dator i något av mötesrummen på Hornsgatan,
som vi i så fall kan ha som mottagningsrum på torsdagskvällar?

Utöver detta vill vi ju enligt tidigare diskussion med kretsstyrelsen att våra frivilliga ska kunna gå en
kurs i svåra samtal, samt en uppdaterad kurs i asylrätt. Om kretsen kan bistå med detta påverkar det
inte vår budget.

Det är många olika handläggare som lägger in ärenden till EFA-gruppen och kvaliteten på
informationen varierar i kvalitet och detaljrikedom. Under 2018 vill frivilligledarna ha en dialog med
handläggarna om detta, med målsättningen för att få bättre underlag till våra ärenden.
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Storbodagruppen
Kort om verksamheten:
Gruppen besöker häktesplacerade förvarstagna och frihetsberövade migranter som ska utvisas på
grund av brott. Dessa är intagna på Storbodahäktets två migrantavdelningar. Det finns tolv platser
per avdelning, totalt 24 platser. Storboda är det enda häktet i landet som har en särskild
migrantsektion, denna öppnades under 2015 och ligger i Rosersberg norr om Stockholm. De intagna
är väldigt isolerade och har mycket begränsad kontakt med omvärlden. Uppdraget är förhållandevis
tungt för de frivilliga då det handlar om att möta människor i kris, men också då uppdraget innefattar
långa resetider för majoriteten av de frivilliga. Frivilligledare är Eric Röst. Tove Svensson började driva
frågan att starta en besöksverksamhet på Storboda när migrantsektionen först öppnade 2015.
Gruppen genomförde 24 besök från januari till juli 2017. I september hävde Kriminalvården gruppens
besökstillstånd tillsvidare pga. meningsskiljaktigheter kring besökens innehåll. Gruppens ansvarige
tjänsteperson på Röda Korset mötte Kriminalvården i september för att söka finna ett sätt att
fortsätta samarbetet. De lyckades inte komma till en kompromiss och verksamheten förblir därmed
tillsvidare pausad.
Vår organisation:
Gruppen består av sex (6) besökare, inklusive frivilligledare Eric Röst. Könsfördelningen är tre kvinnor
och tre män. Gruppen har varit inaktiv sedan besökstillståndet drogs tillbaka av Kriminalvården. Vid
eventuell återstart av verksamheten har gruppen som ambition att: genomföra besök en gång i
veckan; erbjuda gruppmöten med avlastning var sjätte vecka; att de frivilliga är väl utbildade och
uppdaterade samt; känner trygghet och stöd i gruppen och från frivilligledaren. Gruppträffar har vid
ett par tillfällen genomförts tillsammans med förvarsbesökarna i Märsta. Anledningen till
gemensamma träffar är att grupperna möter liknande målgrupper i fråga om utsatthet och anledning
till frihetsberövningen. Att de två grupperna har mycket gemensamt gör att frivilliga kan utbyta
erfarenheter, lärdomar, bolla idéer och problem samt ge stöd åt varandra.
Utveckling under året:
Verksamhetsåret 2017 började bra. Gruppen förbättrade kontakten med och förtroende bland de
intagna på migrantsektionen. En frivillig avsade sig uppdraget pga. flytt och en ny rekryterades.
Endast två besök ställdes in från januari till juli. Det ena pga. sjukdom och det andra pga. att
besökarna var på nationell träff för förvarsbesökare på Röda Korset i Göteborg. Träffen gav de
Rapportering inför verksamhetsberättelse 2017/ Verksamhetsplan 2018
Röda Korset Folkrättskretsen
13

frivilliga möjlighet att träffa andra förvarsbesökare och jobba på att lösa gemensamma problem.

Gruppen upplevde stora svårigheter i kommunikationen med häktet hela besöksperioden 2017.
Gruppens närmaste kontakt på häktet, NGO-ansvarige, svarade motvilligt på gruppens frågor vars
syfte var att öka besökarnas förståelse för Kriminalvårdens regler och rutiner och således bättre
kunna svara på frågor från intagna. Gruppen upplever att detta förhållningssätt betraktades som
kritik av Kriminalvården.

I slutet av juni kontaktade chefen för migrantsektionen frivilligledare Eric Röst per telefon och ville
upphäva gruppens besökstillstånd då personal fått höra från en intagen att en av gruppens besökare
erbjudit sig att förmedla pengar från den intagne till dennes familj. Eric pratade med besökaren i
fråga och konstaterade att det hela var ett missförstånd. Chefen för migrantsektionen valde således
att inte häva besökstillståndet. Tillsammans konstaterade vi att mer regelbundna möten mellan
häktets ledning och vår besöksgrupp skulle ske samt att kommunikationen skulle förbättras.

I juli kontaktades Eric igen, denna gång av anstaltschefen, som då fått en skrivelse av personalen på
migrantsektionen som anklagade besöksgruppen för att ha ”uppvisat ett kritiskt förhållningssätt på
avdelningen” och ”agerat språkrör för intagna”. Anstaltschefen bestämde då att dra in gruppens
besökstillstånd med omedelbar verkan.

Frivilligledare Eric Röst fann det svårt att utveckla ett fungerande förhållningssätt och samarbete till
Kriminalvården när svårigheter som uppstod presenterades med besked om avstängning. Gruppen
ansåg, i samråd med ansvarig tjänsteperson på Röda Korset, att de krav Kriminalvården ställde på
besökens innehåll (att inte prata med de intagna om ämnen som kunde skapa oro och/eller
frustration, samt att inte förmedla de intagnas frustrationer vidare till ledningen på Storbodahäktet)
inte var förenliga med Röda Korsets besöksmodell. I september möttes gruppens ansvarige
tjänsterperson på Röda Korset med anstaltschefen på Storboda och Kriminalvårdens
verksamhetsexpert för att söka finna en lösning. Vår tjänsteperson rapporterar från möte att:
Storboda anstalt inte var mottagliga för en skyddsdialog med Röda
Korset om de migranter som sitter förvarstagna där. De vill ha en ren
social verksamhet, där vi enbart erbjuder samtal med de
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frihetsberövade. Kriminalvårdens syn var att det finns andra aktörer som
har i uppdrag att bevaka de förvarstagnas rättigheter. Utifrån det
bedömde vi att besöken skulle tillfälligt upphöra eftersom vi inte kunde
fullfölja vår verksamhet.

Verksamhetsplan 2018:
Gruppen och tjänstepersonen beklagar situationen, framförallt för målgruppen. Enligt oss var det en
fråga om vår självständighet. Eric Röst väljer att avgå från sin post som frivilligledare. Erics
förhoppning är att styrelsen kan lyfta frågan inom tjänsteorganisationen och söka påverka
Kriminalvården att åter tillåta verksamheten in på häktet. Ett annat förslag är att kretsens
häktesbesökare på Kronoberg och Huddinge häkten hjälpa till i kommunikationen med
Kriminalvården. Alternativt använda sig av deras mer socialt inriktade besöksmodell på
Storbodahäktet.
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Adapost
Under hösten 2017 startade för tredje året i rad övernattningsinsatsen Adapost (härbärge på romani)
tillsammans med Södermalmskretsen och Bredängskyrkan. Tanken är att via samverkan förbättra
förutsättningar för hemlösa EU-medborgare i Stockholm genom tillfälliga övernattningar under
vintern 2017-2018.Bakgrunden är att det under senare år har kommit en stor grupp människor från
andra länder i Europa för att söka efter försörjning och bättre levnadsvillkor i Sverige. Denna grupp
består av medborgare från EU-länder samt människor med ursprung utanför EU som har eller har
haft arbets- och vistelsetillstånd i ett EU-land. Många söker arbete men har små möjligheter på den
legala svenska arbetsmarknaden.

Generella genomförandedatum för projektet är 3 december 2017 - 31 mars 2018. Övernattningar
genomförs av Röda Korsets frivilliga två nätter i veckan, utifrån ett förutbestämt antal nattgäster. I
kretsarna står vi för administrativt och pedagogiskt stöd när det gäller rekrytering och utbildning av
de frivilliga. Arbetet leds av en rekryterad projektledare med hjälp av en styrgrupp. Projektet har tagit
hjälp av huvudkontoret för att kunna genomföra vinterns insats.
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Samhällsinformatörerna
Gruppen har sin verksamhet vid ABFs SFI-utbildning på Liljeholmen och består av fyra personer, varav
två har funnits där varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och julledighet).
Lärarna på ABF är angelägna om att samhällsinformatörerna ska vara kvar och gruppen har haft
många besök under 2017. Siffror inom parentes avser 2016.
Under år 2017 har gruppen haft 127 (90) besök. De besökande har kommit från 27 (27) olika länder,
många från Syrien, Afghanistan och Iran. Antalet besök per gång varierar mellan 1 (0) och 7 (6). I
genomsnitt har det varit 3,4 (2,6) besök per gång. I några fall har kontakterna varit mera långvariga
och gruppen har även arbetat med dessa utanför den ordinarie besökstiden. En kort rapport skrivs
varje vecka och denna mailas till Röda Korset (Storkyrko- /folkrättskretsen).
Gruppen försöker efter bästa förmåga förklara och ge information om det svenska samhället, hjälpa
till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika slag. De vanligaste ärendena under året har
handlat om återförening och andra migrationsanknutna, kontakter med socialsekreterare,
försäkringskassa om olika former av bidrag, bostad och kontakter med arbetsförmedlingen och frågor
om utbildning.
Vi anser att vi väl uppfyllt målet att hjälpa de som besöker oss. I de fall som vi har arbetat mycket
med har vi uppnått goda resultat.
Vår grupp har under år 2017 haft en budget på 200 kr men har inte haft några utgifter.

Verksamhetsplan för 2018
Vi är fyra frivilliga som driver verksamheten vid ABFs SFI-utbildning på Liljeholmen, varav två finns där
varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och julledighet). Vår målgrupp är SFI-eleverna på skolan.
Gruppen ska efter bästa förmåga hjälpa de elever som söker upp oss genom att förklara och ge
information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika
slag och lotsa till rätt instans i olika ärenden.
Målet för 2018 är att hjälpa minst lika många elever 2018 som tidigare år.
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Förvarsbesökarna
Verksamhetsberättelse 2017
Kort om verksamheten:
Röda Korsets förvarsgrupp besöker förvarstagna migranter i väntan på utvisning. Vi erbjuder
medmänskligt stöd i form av samtal och aktiviteter, samt att gruppen har i uppdrag att bevaka de
förvarstagnas rättigheter. Gruppen besöker förvaret i Märsta regelbundet enligt ett uppgjort schema.
Uppdraget är tungt, framförallt för att det handlar om att möta människor i kris, men också då det
omfattar långa restider för majoriteten av de frivilliga.
Förvaret har fyra avdelningar varav en för kvinnor. Gruppen försöker att besöka samtliga avdelningar
vid varje besökstillfälle.
Vår organisation:
Gruppens ambition är att genomföra besök en gång i veckan samt erbjuda gruppmöten för frivilliga
med avlastningsstöd var sjätte vecka. De frivilliga ska ha utbildning och känna trygghet och stöd i
gruppen. Förvarsgruppen ska genomföra nyrekrytering en gång per termin eller oftare om behov
finns. Under hösten rekryterades två nya frivilligledare då den förra fick ett nytt uppdrag i
organisationen. Under såväl våren som hösten rekryterades nya förvarsbesökare. 2017 genomfördes
47 besök på förvaret. Gruppen består numera av ett trettiotal förvarsbesökare varav minst ett tiotal
har tagit paus av olika anledningar. Förhoppningen är att minst fyra frivilliga kan åka per besök så att
samtliga avdelningar kan få besök en timme var, i nuläget är det behovet svårt att tillgodose.
Förutom att genomföra besök på förvaret har gruppen genomfört aktiviteter vid sammanlagt 6
tillfällen under året. Musikunderhållning vid två tillfällen, manikyr på kvinnoavdelningen en gång och
yoga på kvinnoavdelningen vid tre tillfällen under senhösten. Hur besöken sett ut har varit olika från
gång till gång, vissa gånger har gruppen inte träffat så många förvarstagna, medan det andra gånger
har varit kö under hela tiden gruppen varit på förvaret, det är därför svårt att uppskatta hur många
migranter gruppen träffat totalt. Förutom att besöka förvaret har gruppen skänkt kläder och böcker
till de förvarstagna. I samarbete med Friskis och Svettis i Hornstull har kvarglömda träningskläder och
skor fått nya ägare på förvaret vilket varit mycket uppskattat. Under hösten har gruppen även
samarbetet med Love and Hope som skänt barnkläder som efterfrågats på kvinnoavdelningen.

Den psykolog som fungerat som avlastare under gruppmöten är föräldraledig för närvarande, men
vår förhoppning är att få tillbaka stödet under 2018. Gruppmöten med avlastningsstöd har hållits ca
var sjätte vecka, med varierande uppslutning. Gruppen har provat att ha gruppmöten mer sällan men
det har inte påverkat uppslutningen. Gruppen har därför fortsatt med möten ca var sjätte vecka för
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att ge de frivilliga möjlighet till avlastning och utveckling. På gruppmötena diskuteras besöken samt
att aktuell information ges.

Utveckling under året:
Gruppen har löpande dialog med Migrationsverket. Den obligatoriska introduktionsutbildningen som
Migrationsverket håller har varit relativt flexibel och anordnats på vår efterfrågan. En
förvarsbesökare har deltagit i NGO-möte med Migrationsverket under höstterminen.
Det som gruppen observerat under sina besök är fortsatt bristen på adekvat vård till de förvarstagna,
både fysisk och psykisk sådan. Vidare har de förvarstagna ofta klagomål på maten och otillräckliga
utevistelser. Många vänder på dygnet och är man inte vaken när mat serveras, eller utevistelse
erbjuds så blir man utan. Det sistnämnda har gruppen märkt en ökning av.
Under året har statistik över antalet besök skickats regelbundet till Svenska Röda Korsets nationella
samordnare. Statistiken kan sedermera användas i Röda Korsets påverkansarbete på ett mer effektivt
sätt. Det ökar också känslan av samhörighet i besöksgruppen då de frivilliga kan se vad andra grupper
gör, likheter och skillnader mellan besöken.

Verksamhetsplan för 2018
För kommande år har förvarsbesökarna som intention att fortsätta besöka förvaret i Märsta
regelbundet för att ge medmänskligt stöd åt de frihetsberövade migranter som befinner sig där. Våra
övergripande mål är att fortsätta genomföra ett besök i veckan, att så få besök som möjligt tvingas
ställas in, att vi genomför besök av god kvalitet, att vi genomför gruppmöten och att vi har en bra
gemenskap i gruppen.
För att lyckas med vårt mål krävs en god planering, engagerade frivilliga och en sammanhållen grupp
där alla känner sig sedda. Vår verksamhet skiljer sig inte så mycket åt från år till år, utan handlar mer
om att upprätthålla en bra nivå på våra besök, tillse att så många besök som möjligt genomförs och
att utveckla gruppen som sådan. Under 2017 var en metod för att nå detta mål att rekrytera och
utbilda nya frivilliga.
En nyckel till att lyckas genomföra många lyckade besök handlar om att skapa en stabil besöksgrupp.
Det är överlag svårt att få de frivilliga till ett långsiktigt engagemang. Genom att regelbundet
rekrytera nya frivilliga är gruppens dynamik i ständig förändring, vilket är en utmaning. En
framgångsfaktor i att bibehålla frivilliga handlar om att ge dem kunskap och motivation som stärker
dem i sitt uppdrag. Att ge dem positiv energi och få dem att inse att de gör skillnad genom sitt
engagemang för andra. Ett steg i detta är att ha fördjupade teman på våra gruppmöten och att där
också ge dem psykologiska verktyg till hjälp för att hantera besöken och deras egna känslor efteråt.
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Detta är något gruppen arbetat med under året och kommer att fortsätta med.
Något som gruppen planerar att utveckla inför kommande år är att ha försöka genomföra fler
aktiviteter på förvaret. Förra året fick gruppen kontakt med ett nätverk av musiker som spelar på
olika asylboenden. Det pågår en diskussion med dem och Migrationsverket om att anordna
musikspelningar. Det kommer inte påverka gruppens kostnader nämnvärt då musikerna ställer upp
ideellt, dock tillkommer några extra resor till och från förvaret.

Beräknade kostnader 2018 för Förvarsbesökarna;
Utbildning
8 pers x 400 kr = 3200
De utbildningar som förvarsbesökarna går och som inte är kostnadsfria är “Att mötas i vardag och
kris”. Fler än hälften av förvarsbesökarna har inte gått kursen och kommer antagligen att göra det
under 2018.
Om nya frivilliga rekryteras kommer de också eventuellt behöva gå kursen varför vi budgeterar för
några extra deltagare.
Fika och avslutning
8 tillfällen x 100 kr + 2 ggr x 400 kr = 1600
Fika under gruppträffar samt två avslutningsaktiviteter
Resekostnader
2924 kr + 2516 = 5440

Resekostnader i form av utlägg för tågbiljetter för dem som inte har SL-kort samt milersättning för de
som kör bil. I nuläget är behovet en av vardera utläggen, men eventuellt kommer resekostnaderna
öka ifall nya frivilliga behöver ha reseersättning.

Avseende resebidrag räknar jag därför på två personer á 86 kr per besök (43 kr per enkelbiljett SL)
och 17 besök, samt en person som behöver milersättning: 4 mil x 2 á 18,50 kr per besök, ca 17 besök
per år.

TOTALT
10 240 kr

Särskild budget för eventuell Nationell träff
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Utgift
Kostnad
Kommentar
Nationell träff för förvarsbesökare
15000
Utifrån att alla frivilliga i gruppen inte har möjlighet att åka räknar vi med åtminstone 10 personer. Vi
beräknar att boende kostar minst 10 000 kr för två nätter (vandrarhem). Det billigaste färdmedlet
synes vara att hyra bil, det kostar ca 1800 kr för två bilar och bensin för 96 mil (tor, två bilar) 2688 kr
(utifrån 14 kr per liter/mil). Sammanlagt 14 488 kr för resa och boende. Vi vill kunna bjuda på någon
fika under helgen men mat får var och en stå själv för.

Övriga Behov 2018
Förvarsbesökarna behöver grundutbildningarna för att utbilda nya förvarsbesökare. Det bedöms att
man behöver två omgångar, nu under våren och en gång i höst. Vidare finns behov av att rekrytera
nya frivilliga och det är bra att ha utbildning i nära anslutning till rekryteringen.

Dessutom behöver gruppen fortbilda existerande besökare, tex utbildning i svåra samtal.

Häktesbesökarna Kronoberg och Huddinge
Verksamhetsberättelse 2017
Kort om verksamheten:
Häktesgruppen besöker intagna som sitter på Häktet Kronoberg och Häktet Huddinge under tiden ett
brott utredas, i väntan på rättegång, överklagan eller verkställande av dom. Besök genomförs alltid
enskilt till individer under ca 45-60 minuter. Vår uppgift är att vara medmänniska, att vara ett stöd
och att bryta den isolering som en häktning innebär. Vi prioriterar intagna med Restriktioner, som
inte får ha kontakt med omvärlden, inklusive familj.
Gruppen erhåller finansiella medel från Kriminalvården och redovisar statistik över besöken två
gånger per år.

På Häktet Kronoberg blir besökaren tilldelad en intagen som vi försöker besöka en gång i veckan så
länge den sitter häktad, vilket kan vara allt från en månad till över ett år. Besökaren behöver inte
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förhandsanmälan sitt besök.
Information om våra besök finns i form av broschyrer som delas ut till nyintagna vid ankomst till
häktet. Broschyren innehåller en talong den intagen kan fylla i för att ansöka om besök och ange
språk. Personalen samlar regelbundet in talongen och förmedlar önskemål till häktesgruppens
besöksförmedlare. Gruppen täcker förnärvarande de flesta europeiska språk.
Under året har vi besökt häktet en gång i månaden och informerat de intagna om vår verksamhet.
Detta har resulterat i fler ansökningar. Den 8 december delades ut enligt tradition chokladkakor till
de intagna och chokladaskar lämnades till personalen. Dock hade Häktet plötsligt infört strängare
rutiner och de två besökarna fick inte träffa intagna med Restriktioner, som fick sin choklad via
personalen.
Gruppen har under året 2017 bestått av runt 15 aktiva besökare, och ett antal ”vilande”. Två ny
besökare har rekryterats.

Gruppen som besöker Häktet Huddinge har en frivilligledare och för närvarande två övriga besökare.
Besök sker på fasta dagar och tider. Personalen bestämmer vem som får besök från gång till gång.

Häktesgruppen har haft två möten under året, 5 februari och 26 september. På möten diskuterades
hur verksamheten kan utvecklas och hur de aktiva kan stötas i sitt engagemang. Vår gästtalare i
september var Annette Lindroos, uppsökare på Kronoberg, som berättade om uppsökarens arbete.
Styrelsen var representerad av Eric Röst.

Utbildning
Den nationella grundutbildningen för häktes- och anstaltsbesökare har hållits två gånger under året, i
mars och oktober. Två häktesbesökare samt en ny deltog i utbildningen i mars och en besökare samt
två nya i oktober. Utbildningen är nu obligatorisk, och ett litet antal besökare som inte har gått den
har fått göra ett uppehåll tillsvidare.
Marion Söderström deltog i Röda Korsets årliga nationella nätverksträff för frivilligledarna för
anstalt/häktesbesökare som hölls 22-23 april på Quality Hotel, Nacka och leddes av den nytillträdda
och den avgående ansvariga tjänsteman, Carina Bruks resp Charlotta Karlsdotter. Där diskuterades
bl. a frågor rörande rekrytering, utbildning, samt rutiner kring ansökan om bidrag och rapportering av
besöksstatistik och ekonomi. Vi informerades även om att ett nytt avtal mellan Kriminalvården och
Röda Korset är under förhandling.

Kriminalvården region Stockholm höll ett samverkansmöte för myndigheten och
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frivilligorganisationer verksamma inom Kriminalvården den 13 oktober, där Marion Söderström
deltog.

Under året har vi sett några förändringar bland organisation och personalen på Röda Korset och på
båda Huddinge och Kronoberg. Detta har lett till några osäkerheter kring bl a
kommunikationskanaler. I skrivande stund är Charlotta Karlsdotter, Verksamhetsutvecklare
psykosocialt stöd, återigen ansvarig för verksamheten. Vi har fått nya kontaktpersoner på Kronoberg
och haft ett första möte (30 januari 2018), som var väldigt positivt. Vi väntar på besked om det nya
avtalet med Kriminalvården och tyvärr ligger den obligatoriska utbildningen på is tills det är klart.
Renoveringen av Häktet Kronoberg är nästan klart och nya avdelningar öppnas, vilket kommer att
öka antalet intagna som önskar besök. Kronoberg kommer även att ta emot alla häktade kvinnor i en
Restriktions avdelning och en gemensam (icke-restriktions) avdelning, med totalt 30-40 platser. Detta
kommer att påverka vårt arbete. Vi måste rekrytera nya besökare. Till vårens Häktesgruppsmöte
hoppas vi kunna bjuda in någon från Kriminalvården som har erfarenhet av hur ett frihetsberövande
påverkar kvinnor och hur vi ska bemöta dem.
Besöksverksamheten på Huddinge förväntas fortsätta som tidigare med reservation för förändringar
inom personalen och pga det nya avtalet.

5. ÖVRIGA AKTIVITETER OCH VERKSAMHET UNDER 2017
Möten och aktiviteter för styrelse, medlemmar och frivilliga
Styrelsen hade en intern workshop den 17 juni om styrelsearbetet och utvecklingsmöjligheter som
leddes av styrelseledamot Sanna frost. Medlemmar bjöds in till en föreläsning där Hugo Rickberg
informerade om asylrätt. En utbildning om människor på flykt hölls, även denna i ledning av Hugo
Rickberg. Två frivilligledarträffar erbjöds under året.

Extra kretsstämma hölls den 12 september. Stämman valde Charlotte Sundåker till ny
styrelseordförande. Emmy Martinsson, Linda Antonsson och Heléne Hedberg valdes att ingå i
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valberedningen. Heléne Hedberg höll en presentation om de globala målen och hennes arbete med
flyktingar i Jordanien.

6. KONTAKTUPPGIFTER
Postadress: Folkrättskretsen, c/o Hugo Rickberg, Hägervägen 27, 122 39 Enskede Epost:
info@folkrattskretsen.se
Hemsida: www.folkrattskretsen.se
Folkrättskretsen på Facebook: https://www.facebook.com/folkrattskretsen

Bankgiro: 504-9317
Swish på 123 089 94 76
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