
 

1 

 
SKAPANDE ,  ARBETSFLÖDEN OCH EXPERIMENTERANDE  

 

FLYKTINGGUIDEN 

 

 



 

 

2 

I Guide för flyktingar i Frankrike 

1-Skapande och frågor 

Flyktingguiden är en webbplats (www.guidedurefugie.com), som också finns 

tillgänglig i bokform, utformad i Frankrike (Bordeaux) av ett tvärvetenskapligt team. 

Alla delar av webbplatsen kan laddas ner gratis, och webbplatsen är anpassad för att 

kunna användas på Internet och i smarttelefoner. 

Den riktar sig främst till personer som åtnjuter internationellt skydd (BPI) och som 

har fått flyktingstatus, subsidiärt skydd och/eller status som statslös i Frankrike. 

Det är en del av en strategi för att integrera flyktingar, med tanke på att det faktum 

att de får status gör det möjligt för människor att fullt ut ingå i samhället - med dess 

rättigheter och skyldigheter. 

Det är efter statusen som integrationsprocessen (på kort, medellång och lång sikt) 

blir effektiv. 

Flyktinghandboken har också utformats för att: 

• Volontärer, föreningar, institutioner och strukturer som arbetar med 

flyktingar. Efter att ha erhållit 

• status, asylsökande som söker information och erfarenheter om sin 

eventuella situation i Frankrike.
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• Den ursprungliga idén till flyktingguiden kom från Pôle Solidarité Bordeaux, den 

nationella organisationen COS:s flyktingmottagning. Chefen för denna tjänst, Anne 

Rouffi, insåg att flyktingarna hade svårt att hitta information, att den var utspridd 

och ibland svår att förstå. Projektet diskuterades med Christophe Dabitch 

(författare, serietecknare) för att föreställa sig den framtida guiden (innehåll, 

form, process, mål) och sedan med ett tvärvetenskapligt team för att 

förverkliga den. 

• Guiden skapades i Frankrike eftersom det inte fanns något sådant praktiskt 

verktyg för IPO:s, förutom i texter som främst riktade sig till socialarbetare, 

officiella dokument från olika ministerier och förvaltningar eller 

specialiserade men spridda faktablad. 

• De viktigaste frågorna i Flyktinghandboken är: 

• Stödja integrationen av flyktingar genom 

praktisk och administrativ information.  

• Att försvara deras rättigheter och göra det 

möjligt för dem att utnyttja dem. 

• Främja en bättre förståelse för flyktingar och 

det franska samhället.  

• Utveckla en inkluderande metod för att arbeta 

med flyktingar genom exempel. 

• Kämpa mot stereotyper och visa att vägarna är 

unika. 

• Att kombinera den praktiska aspekten med en 

mänsklig dimension, i synnerhet med 
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serieteckningar. 

Flyktingguiden finns på fem språk: Franska, engelska, arabiska, ryska och dari-farsi. 

Valet av dessa språk är kopplat till gränsöverskridande användning (flera länder 

berörs av samma språk) och till att flyktingarna till största delen har sitt ursprung i 

Frankrike. 

Dessa språk finns i den globala PDF-filen på webbplatsen, i smarttelefonversionerna 

och i serietidningarna. I bokversionen har av praktiska skäl endast franska och 

engelska behållits. 

I stället för att separera språken valde det franska teamet att ställa dem mot 

varandra med hjälp av en grafisk princip som gör det möjligt för flyktingen att 

läsa på sitt eget språk och få tillgång till samma ord på franska. 

Det finns tre huvudorsaker till språkblandningen i guiden: 

• Att behärska språket är en viktig punkt och en prioritet när man deltar i 

projektet. Flyktingguiden bidrar på så sätt till denna inlärningsprocess. 

• Flyktingar kan visa förvaltningar och föreningar de franska delarna av vad de 

har förstått på sitt eget språk. 

• Denna grafiska likvärdighet mellan språken och detta sätt att uppmuntra till 

inlärning av franska har också en symbolisk dimension i samband med 

integrationen/inkluderingen av 

flyktingar. 

Användningen av serier 

planerades redan från början av 

projektet. 

Tack vare sin förmåga att framkalla 

universella teman ger 

serietidningen Guide en mänsklig 

och känslig dimension som ställs 

mot praktisk information. Den 

bygger på intervjuer med de 
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flyktingar som deltar i projektet och lyfter fram deras åsikter, analyser och särdrag. 

2-Sammansättning av det franska guide-

teamet 

En grupp på över 20 personer arbetade med guiden i 18 månader, med olika 

intensitet i olika skeden av projektet. 

• En socialarbetare som är specialiserad på flyktingars och asylsökandes 

situation och som bidrar med sin kunskap, sina tankar och sin övervakning av 

projektet. Hon spelar rollen som huvudreferent som validerar valen och 

skrivningarna med resten av teamet. En grupp flyktingar på ett tiotal 

personer. 

• En skribent och en redaktionell designer som ansvarar för att skriva guiden 

utifrån dokumentation, intervjuer och kontinuerlig kontroll med 

socialarbetaren. Han ansvarar också för kontakterna mellan projektets olika 

aktörer (målare, översättare, grafisk formgivare, stödpersonal etc.) och för 

att skriva manus till serierna. 

• En kvinnlig serietecknare skrev serierna utifrån intervjuer med den grupp av 

flyktingar som deltog i guiden och med manuskript av redaktören. 

• En föreningsstruktur som ansvarar för det juridiska och institutionella stödet 

till guiden och för förvaltningen av dess ekonomiska och kommersiella 

aspekter. Den ansvarar också för evenemang för att främja guiden. 

• Översättare enligt de språk som valts. 

• Korrekturläsare på franska och på de valda språken. 

• En grafisk formgivare som ansvarar för att skapa den grafiska stadgan, 

webbplatsen och dess varianter, boken och en Facebook-sida som hänvisar 

till webbplatsen. Han övervakar också förvaltningen av webbplatsen. 

• En grupp partnerorganisationer i Frankrike för att främja och sprida guiden. 

• Ett tryckeri för boken. 
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3- Budget, finansiering och spridning          

Alla som arbetade med projektet betalades på grundval av sina normala löner. Vissa 

beslutade dock att delta på frivillig basis. När det gäller flyktingteamet beslutade 

man av praktiska skäl (kontrakt och betalningsform) att erbjuda en kupong i en 

butik som gav dem olika valmöjligheter. 

Den totala budgeten för flyktingguiden i Frankrike var 32 000 euro. 

Föreningen Welcome Bordeaux (mottagning och stöd till flyktingar och asylsökande) 

gav juridiskt stöd till projektet, som huvudsakligen finansierades av privata 

medel. Två mecenater som vill vara anonyma har gjort det möjligt att producera 

guiden. 

Finansieringskällorna var : 

• Tre föreningar: Welcome Bordeaux, JRS France, COS. Två privata sponsorer (ca 60 % 

av finansieringen). 

• En lokal myndighet: Conseil départemental de la Gironde, som köpte in bokversioner 

av guiderna för att dela ut dem på offentligt tillgängliga administrativa tjänster. 

• Försäljningen av bokversionen av flyktingguiden till det symboliska priset av 5 

euro, vilket täckte tryckeriets kostnader och möjliggjorde en nytryckning. 

Den nationella spridningen av guiden möjliggjordes genom aktivt stöd från många 

nationella och lokala föreningar och organisationer som arbetar med flyktingar. 

Genom att vidarebefordra guidens webbplats på sina egna webbplatser har de gjort 

det möjligt för den att bli känd och användas. 
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Amnesty International Frankrike spelade 

en viktig roll som nationell huvudpartner 

(pressmeddelande, lanseringsevenemang, 

marknadsföring av guiden, stöd till 

spridning). 
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4-Guidens webbplats 

Webbplatsen innehåller följande delar som är tillgängliga från öppningssidan: 

• En kort inledning. 

• Den fullständiga flyktingguiden i interaktiv PDF och på fyra språk. 

• 5 versioner av guiden för smarttelefoner. 

• Den kompletta serietidningen, italienskt format, 60 sidor. 

• En FAQ med kapitlen. 

• En länk för att köpa guiden. 

• Flera flikar: Partners och större nationella sammanslutningar som arbetar med 

flyktingar / Andra befintliga guider / Officiella dokument. 

• En flik i din region som föreslår administrativa och föreningsmässiga kontakter 

för flyktingar i alla franska regioner. 
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På webbplatsen finns hyperlänkar till webbplatser för föreningar, ministerier, 

förvaltningar, lagtexter, stödordningar osv. 

Webbplatsen är inte interaktiv utan rådgivande. Med en varning om 

begränsningarna för vår hjälp har dock en e-postadress skapats för att svara läsarna. 

Webbplatsen är medvetet enkel i sin presentation och arkitektur, med ett 

begränsat antal interna hyperlänkar. Tydlighet är viktigt eftersom flyktingar, 

förutom språkproblemet, ofta ställs inför många och komplicerade förfaranden 

på nätet. Huvudfrågan i guiden är tillgång till information på ett språk som är 

relevant för flyktingar. 

Antalet besökare på guiden (Google Analytics) uppskattas till mellan 1 och 2 000 

per månad, med högre toppar under vissa månader. 

Eftersom den används av flyktingar skapades en Facebook-sida för att presentera 

guiden med en länk till webbplatsen. Den tjänar endast som en presentation och 

förmedling. Under en vanlig månad skulle 42 % av användarna ha kommit via 

Facebook-sidan, resten via partnerföreningar, tidningar eller webbplatser som skrivit 

artiklar osv. 

När det gäller konsultationer under en typisk månad använder 63 % en dator, 31 % 

en smarttelefon och 5 % en surfplatta.
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II  - Områden för arbete med 

partner 

Inom ramen för detta europeiska projekt, som har startat utifrån exemplet med 

guiden i Frankrike, vill man arbeta med olika partner för att stödja och utveckla 

andra guider i olika länder, med början på ett försök på Malta. 

Även om statusen som politisk flykting grundar sig på Genèvekonventionen som 

ratificerats av länderna i fråga, är lagstiftningen och de sociokulturella och politiska 

kontexterna olika. Syftet är att göra det möjligt för partnerna att skapa vägledande 

projekt utifrån sina behov och särdrag. Det är därför nödvändigt att detta 

gemensamma arbete genomförs i olika faser. 

De fem partnerna anser att utarbetandet av dessa guider i ett europeiskt 

sammanhang skulle vara en viktig del av informationen till och integrationen av 

flyktingar, förutsatt att hänsyn tas till varje lands särdrag. 

1-Diagnos i varje partners land 

En diagnos av den rådande situationen (lagstiftning, flyktingarnas situation, socialt, 

politiskt och kulturellt sammanhang, stödsystem etc.) samt guider för flyktingar har 

genomförts av partnerna. 

De första delarna som partnerna tillhandahåller är följande:  

Sverige, STIFTELSEN HOGSKOLAN I JONKOPING 

Nybörjarguiden (https://www.thenewbieguide.se/) guidar dig genom processen före 

och efter din ankomst. Boende, språkkurser, rättigheter och skyldigheter, att hitta 

ett jobb, sociala aspekter av livet i Sverige, blogginlägg från andra flyktingar, grupper 

att gå med i osv. På den mer allmänna webbplatsen finns en avdelning för flyktingar. 

Där finns information om rättigheter och skyldigheter: söka asyl, lära sig svenska, 
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ekonomiskt stöd, arbete, bostad, hälsovård osv. Olika föreningar erbjuds för att 

komma i kontakt med invånarna. 

Hermods enkla guide till sfi (Svenska för invandrare) 

(https://www.hermods.se/blogg/hermods-simple-guide-sfi-swedish-immigrants/) 

förklarar hur och varför du ska gå med i Svenska för invandrare (sfi). Det är ett 

integrations- och utbildningsprogram för nybörjare där du lär dig att tala svenska och 

bekanta dig med det svenska samhället. 

Sweden.se presenterar kultur, samhälle, natur, ekonomi etc. i Sverige 

Det finns också en statlig myndighet som tillhandahåller officiell information om 

invandring till Sverige och olika förfaranden på de flesta språk: 

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-

asylum-in-Sweden/Applying-for-asylum.html 

Grekland, EDRA 

Det finns några guider i Grekland, men utan serier. En framtida guide bör täcka de 

flesta av de frågor och omständigheter som flyktingar kan ställas inför efter att ha 

fått status, med information som tar hänsyn till landets särdrag (t.ex. dåligt 

förberedd administration, stora invandringsströmmar osv.) I länder som har ställts 

inför sådana förhållanden har icke-statliga organisationer och andra internationella 

organisationer erbjudit och erbjuder fortfarande stor hjälp i praktiska termer, som 

stater, även om de var och är skyldiga enligt internationell rätt, inte kan eller är 

mindre funktionella när det gäller att hantera situationen. I detta perspektiv bör de 

användbara länkar som föreslås i en guide uppdateras med aktörerna på fältet. 

Det mest uppenbara för grekiska läsare är språket, som är avgörande för 

flyktingarnas integration men mindre viktigt för en stat som fokuserar mindre på 

integration. I flera avsnitt kan vissa områden begränsas eller utvidgas, 

information om frivilligt återvändande bör också behandlas. På samma sätt skiljer 

sig flyktingarnas verklighet åt mellan Frankrike och Grekland. För att förhindra att 

flyktingar kommer till Europa stannar den överväldigande majoriteten av dem 

som anländer till Grekland i flera år i läger under omänskliga förhållanden. Man 

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Applying-for-asylum.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Applying-for-asylum.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Applying-for-asylum.html
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måste allvarligt fundera på vad det innebär att vara flykting i det första 

värdlandet (med en ekonomi i recession och färre strukturer för socialt skydd) 

och vad det innebär att vara flykting i det andra värdlandet. 

De befintliga guiderna i Grekland är följande: 

Att bo i Aten: https://www.solidaritynow.org/ekdoseis/  

Överlevnadsguide: https://www.synigoros.gr/resources/docs/odhgos epiviwshs.pdf  

Överlevnadsguide 

mdm:https://mdmgreece.gr/app/uploads/2018/06/Survival_Guide.pdf  

Italien, Lai-momo 

En sådan guide finns inte i Italien. 

I Lai-momo-medlemmarnas arbetsliv har många asylsökande ställt samma frågor 

som en guide som den som utvecklats i Frankrike kan ge svar på, även de mindre 

"institutionella" frågorna, som inte är så lätta att besvara för någon som aldrig 

varit i samma situation. Det bästa exemplet är råden om hur man får ett körkort, 

vilket är mycket värdefullt i livet för en flykting som söker arbete och oberoende 

rörlighet. 

Eftersom situationen i de olika länderna är mycket olika, kommer en guide i 

Italien att kräva att man arbetar med den specifika infrastrukturen och 

informationen med den franska som förebild. Det är till exempel inte alla länder 

som erbjuder lika mycket social inkomst och ekonomiskt stöd som Frankrike, 

som är känt för att ha ett mycket starkt socialt skyddssystem. Denna specifika del 

i Italien kommer därför att vara mer begränsad. Ett annat exempel: Det 

italienska systemet tillhandahåller särskilda tjänster inom ramen för 

flyktingspåret, nämligen yrkesvägledning (i SIPROIMI-systemet). Det skulle vara 

bra att lägga till ett avsnitt om det ekonomiska stöd som flyktingar kan få när de 

lämnar mottagningsprojektet. Eftersom många flyktingar har tillbringat 

åtminstone en tid i CAS-systemet (Centri di Accoglienza Straordinaria) eller 

SIPROIMI-systemet, och särskilt det sistnämnda systemet ger ekonomiskt stöd 

till dem som lämnar det, kan det vara bra att lägga till ett avsnitt om hur man 

https://www.solidaritynow.org/ekdoseis/
https://www.synigoros.gr/resources/docs/odhgos-epiviwshs.pdf
https://mdmgreece.gr/app/uploads/2018/06/Survival_Guide.pdf
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kan få detta stöd och vad det kan omfatta. 

Malta, VisMedNet Association / Hal Far Outreach 

Arbete som pågår inom ramen för experimentet (del III). 

2 - Jämförande analys med den franska 

guiden 

Övergripande bedömning 

Redaktionell logik, uppbyggnad, tematisk indelning, val av information, användning av 

flera språk, grafik, delar av guiden i tecknad form: Flyktingguiden uppskattas på det hela 

taget positivt av partnerna, med konstruktiva kommentarer både om de delar som 

saknas eller behöver ses över och om de nödvändiga bidragen enligt länderna. 

EDRA betonade därför att det skulle vara viktigt att en del av guiden ägnas åt 

asylansökningar och asylsökande. Den grekiska situationen (första mottagningsland efter 

överfarten, land som beviljar en låg procentandel av IPR med polismetoder som har 

fördömts, land som av flyktingar betraktas som en "passage") skiljer sig på denna punkt från 

Frankrike och skulle troligen kräva ett annat tillvägagångssätt. Lai- momo uppskattar 

därför att handboken framgångsrikt täcker in de flesta frågor och situationer som en 

flykting kan ställas inför efter att ha fått sin status, antingen på vägen mot egenmakt 

eller i samband med samverkan med den offentliga förvaltningen. Ur 

kommunikationssynpunkt har webbplatsen och boken en trevlig grafisk utformning och 

attraktiva färger för föreningen. 

Befintliga guider 

Det finns guider för flyktingar i Sverige (endast på svenska och engelska), som överlappar 

en del av innehållet i flyktingguiden. Den närmaste är Nybörjarguiden, som riktar sig till alla 

som flyttar till Sverige, med ett avsnitt om flyktingar. 

I Grekland fokuserar guiderna på flyktingars överlevnad innan de får en komplicerad och 
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svår status. De hårda levnadsvillkoren (som delvis skiljer sig från situationen i Frankrike, det 

"andra värdlandet"), de långa vistelserna i flyktinglägren, polisvåldet och traumat från de 

nyligen genomförda gränsövergångarna leder till situationer som av det grekiska 

teamet uppfattas som "osynkroniserade" med den franska verkligheten, särskilt de som 

presenteras i serietidningarna. Dessutom erbjuder EDRA tillägg för smarttelefoner, till 

exempel QR-koder. 

I Italien verkar det inte finnas någon jämförbar guide. 

Inrättande av andra flyktingguider i Europa 

STIFTELSEN HOGSKOLAN I JONKOPING är positiv till att en mindre version tas med i 

nybörjarguiden för att berika flyktingavsnittet (flerspråkighet skulle vara av intresse i Sverige) 

på grund av dess närhet till den befintliga guiden i Sverige. 

EDRA i Grekland och Lai-momo i Bologna funderar på att utvidga guiden till sitt land och 

till andra länder i Europa, med alla nödvändiga anpassningar och tillägg som beskrivs i 

deras kritiska läsning. EDRA föreslår att man presenterar det grekiska alfabetet eller till 

och med några användbara grekiska ord skrivna i det latinska alfabetet så att utlänningar 

kan uttala dem. Eftersom det grekiska alfabetet skiljer sig från det latinska alfabetet skulle 

detta kunna underlätta livet för flyktingar, liksom informationen om att använda 

transportmedel, vilket kan vara en utmaning för en nykomling i verkligheten i en storstad 

som Aten, där majoriteten av dessa grupper hamnar. Slutligen, om Covid-19 blir den nya 

globaliserade verkligheten bör en avdelning ägnas åt detta. 

En utveckling av guiden i Europa kan därför övervägas antingen i form av ett nytt 

projekt eller i form av en förbättring av befintliga guider. 
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3-Guidebok filosofi: med flyktingar 

Förutom de viktigaste frågorna om integration, tillgång till rättigheter, egenmakt, ömsesidig 

kunskap och kampen mot stereotyper, är det viktigt att redan från början involvera en grupp 

lagstadgade flyktingar med personer av olika ursprung, åldrar och kön i skapandet av detta 

verktyg. 

Denna inkluderande praxis genom att föregå med gott exempel har i Frankrike inte 

betraktats som ett tvång eller ett ideologiskt val, utan som ett behov för att guiden ska 

vara relevant. Det är en av de viktigaste aspekterna som man arbetar med tillsammans med 

partnerna för att på ett korrekt sätt vända sig till dem som detta arbete är avsett för. 

Det verkar viktigt att arbeta med flyktingar (reflektion, förverkligande, överföring 

och främjande) från början av projektet av följande skäl 

• Flyktingar har en individuell och subjektiv kunskap, "inifrån", om en resa (före, 

under och efter IPO-statusen) med olika synvinklar beroende på var och ens 

unika historia. 

• Deras kunskap om rutterna är kollektiv: de vet hur andra än de själva har 

förverkligat dem. 

• De har en objektiv kunskap om administrativa förfaranden, eftersom de inte bara 

har erfarenhet av texter utan också av praxis. 

• De har en bild och en analys av det samhälle de kom in i, inklusive de 

administrativa, sociala, psykologiska och relationella stadier de gick igenom. 

• Det speciella med flyktinggruppen i Frankrike var att de arbetade som 

volontärer i COS för att stödja nyanlända och förklara både förfarandena och den 

sociala och kulturella kontexten, de hade ett perspektiv på sina egna erfarenheter 

och befann sig i ett läge där de kunde överföra informationen. 

• En av de viktigaste utmaningarna för flyktingar är att (åter) bli subjekt i ett nytt 

samhälle, att (åter) finna en plats i sin egen rätt utan att bli tilldelad 
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essentialistiska stereotyper eller reduceras till en status och en tidigare historia. 

Att vara en aktör i ett projekt som guiden är ett element, bland andra, som 

människor kan ta tillvara för att på ett positivt sätt överväga sin plats i detta nya 

samhälle. 

• På samma sätt uttryckte sig flera av dem i guiden för att definiera vad de ansåg att 

integration i ett nytt land var (vi har använt termen integration snarare än inkludering 

eftersom den sedan länge har varit vanlig i Frankrike och är den term som 

flyktingarna har hört mest). 

Definitionen och synen på integration skiljer sig åt i varje europeiskt land, men även för 

flyktingar beroende på deras sociala, kulturella och politiska ursprungskontext. 

En vägledning hjälper till att definiera denna integration/inkludering i varje land, men det 

är också en möjlighet att göra flyktingars röst hörd i denna specifika fråga. 

Här är två exempel på vittnesmål i den franska guiden efter en kort introduktion 

skriven av det franska teamet: 
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4-Varför serier? 

Idén att använda serier dök upp i början av projektet i Frankrike. Det är en av de 

viktigaste delarna av reflektionen med partnerna för att hitta en form som är specifik för 

varje land. Lai-momo har arbetat mycket med serietecknarförfattare som kommer från 

eller bor i Afrika (skrivande, tecknande, utgivning av böcker, nätpublikationer, utställning av 

Africa Comics etc.), vilket skulle kunna vara en resurs för andra projektpartners. 

 

Serier är intressanta i guiden av flera skäl: 

• Den ger med sina universella suggestiva egenskaper den praktiska handledningen 

en mänsklig, känslig och unik dimension. 

• Den bygger på intervjuer och berättelser från flyktingarna i den deltagande 

gruppen och erbjuder "feedback" och anekdoter. Berättelserna förkroppsligar de 

olika resorna och betonar varje persons unika karaktär. 

• Dessa berättelser har en kunskapseffekt för dem som arbetar med flyktingar 

och för landets medborgare (bättre förståelse), men också en 

igenkänningseffekt för flyktingarna som finner personliga erfarenheter i dem. 

Användningen av inkludering sätts på så sätt i perspektiv. 
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• Fokus i dessa serier ligger inte på flyktingarnas traumatiska historia eller deras 

ursprung, utan på deras administrativa, sociala och kulturella erfarenheter sedan 

de anlände till värdlandet, deras resor och deras uppfattningar. 

• Flyktingar presenteras således som känsliga och analyserade ämnen. 

• Dessa serier är på ett sätt "löstagbara" från själva guiden och kan användas för 

utställningar eller sociala nätverk. Detta är en av de användningsområden för 

guiden som har observerats. 

 

 

Principerna för historieberättande i Frankrike måste omdefinieras för de olika 

parterna. 

Dessa korta serier (2-8 sidor) är baserade på intervjuer med ett antal flyktingar om de 

ämnen som behandlas i Flyktinghandboken. 

• Intervjuerna transkriberades troget och skrevs om med liten eller ingen 

omskrivning för att behålla den ursprungliga rösten och berättelserna. 

• Teckningen, färgvalet och iscensättningen är medvetet förenklade och går till det 

väsentliga, och karaktärerna presenteras från början: flyktingarna vänder sig till 

läsarna. 

• En estetisk karaktärisering som leker med identifieringskoder för att visa 



 

 

23 

flyktingarnas mångfald utan att överbetona det geografiska ursprunget. 

Liksom i resten av guiden finns det flera språk i serierna, vilket gör det möjligt att 

anpassa sig till läsarnas kunskaper i franska. Serierna kan också vara en av källorna till 

rolig språkinlärning. 
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5 - Behovsanalys och innehåll ska definieras 

Efter kartläggningen av befintliga guider och jämförelsen med den franska guiden bör 

projektpartnerna analysera sina behov av att skapa en guide. 

• Insamling av officiell information om landet (lagar, förordningar, olika 

administrativa förfaranden) för att förbereda guiden. 

• Att fastställa flyktingars behov av information och tillgång till rättigheter med hänsyn 

till landets särdrag. 

• Skapa en arbetsgrupp, en grupp av deltagande flyktingar, hitta finansieringskällor. 

• Identifiering av partnerföreningar som ska förmedla vägledningen och av en nationell 

förening som huvudpartner. 

På grundval av dessa element måste parterna fastställa informationens innehåll och 

klassificering. 

Till exempel presenteras den franska flyktingguiden i dess interaktiva PDF-version, bokversion 

och smartphoneversion i följande kapitel: 

• Bruksanvisning / Ordlista / Innehåll 

• Status / Uppehållstillstånd / Civilstånd / Franska språket / Ekonomiskt stöd / Bank 

/ Boende - Inhemsk bosättning / Arbete / Hälsa / Rörlighet / Familjeenhet / 

Naturalisering Integration enligt flyktingarnas uppfattning 
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Varje kapitel i guiden består av samma underavsnitt: 

• Syntetisk definition av kapitlets tema. 

• Vad du behöver veta 

• En ruta på en viss punkt 

• Vad du ska göra 

• En ruta på en viss punkt 

• Det viktigaste 

• Texter och lagar 

• Användbara länkar på Internet 

 

Varje kapitel i guiden är avgränsat med serier. 

 

•  

•  
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6 - Gemensam utveckling av en 

arbetsmetod 

Om man bortser från de olika stegen i sökandet efter finansiering, följde 

produktionsprocessen vissa steg (förenklade här) som kan inspirera partnerna: 

• Första designmöten (socialarbetare, författare, stödförening): val av 

webbplats + bok, PDF-format, avslag på en ansökan i linje av ekonomiska skäl, 

principen om serier, principen om att arbeta med flyktingar, huvudlinjerna i 

tänkandet. 

• Möten med en grupp flyktingar: för att reflektera över guidens ambitioner 

och användbarhet, för att berätta om varandras erfarenheter, för att 

definiera en hierarki av information och kapitel, för att välja synvinkel och ett 

sätt att vända sig till läsarna (inte administrativt i vanlig mening, användning 

av "du", enkel skrivning som kan översättas av en onlineöversättare). 

• Exakt definition av kapitlen och deras innehåll, insamling av juridisk och 

administrativ dokumentation, inklusive praxis, progressivt utarbetande, 

samarbete med grafikern om stadgan, definition av principen för kapitlens 

sammansättning (repetitiv) och skapande av en mall. 

• Intervjuer med flyktingarna för seriernas del, skrivande av manuskript (som 

flyktingarna läser om) och sedan målarens arbete efter att ha valt 

huvudprinciperna för berättande, estetik och komposition. 

• Korrigering av alla texter i den franska versionen (innehåll och form), 

korrekturläsning av flyktingarna och därefter översättning till de valda 

språken av professionella översättare. 

• Färdigställande av serierna, av layouten i de olika versionerna (PDF, 

Smartphone, bok), lösning av alla tekniska problem, övergripande 

korrekturläsning av franska och andra språk. 
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• Tryckning av boken, värdskap för webbplatsen, skapande av en Facebook-

sida med länk till webbplatsen, olika spridnings- och marknadsföringsåtgärder 

(press, föreningar, olika presentationer) genom att involvera projektets 

flyktingar så mycket som möjligt. 

Den gemensamma reflektionen med partnerna kan leda till att man föreslår en 

gemensam metod som kan användas i olika situationer. 
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III - Experiment på Malta 

Inom ramen för försöket på Malta, före de andra partnerländerna, kommer metoden 

från erfarenheterna från skapandet av flyktingguiden i Frankrike, med de 

framgångar, begränsningar och hinder som man stött på. Den tar formen av 

rekommendationer och gemensamt arbete. Den kommer att berikas allteftersom 

samarbetet fortskrider. 

Metoden är tänkt att vara "öppen", som ett utbyte. Trots att erkännandet av 

personer som åtnjuter internationellt skydd är av gränsöverskridande karaktär, beror 

varje skapande av en flyktingguide på olika nationella situationer: lagstiftning, 

administrativ praxis, socialt stöd, kulturell och politisk kontext. 

Det franska teamet har därför fokuserat på en guide för lagstadgade flyktingar för att 

fylla en lucka. Detta kan se annorlunda ut i andra länder beroende på antalet 

asylsökande, hur stor andel av statusen som beviljas, om landet av flyktingarna ses 

som ett övergångsland, om det finns guider eller inte. 

På andra håll kan fokus ligga mer på asylsökande än på lagstadgade flyktingar, även 

om detta europeiska RIME-projekt är uppbyggt kring frågan om flyktingars 

integration. Detta kan vara fallet på Malta, men svaret på dessa frågor beror på våra 

partner. 

Situationen för flyktingar i Frankrike är till exempel följande: 

• I genomsnitt ansöker mellan 80 000 och 120 000 personer om asyl varje 

år, med en stadig och betydande ökning under de senaste åren. 

• Under 2019 ansökte mer än 132 000 personer i första instans. 

• Under 2018 var de viktigaste ursprungsländerna för de sökande Afghanistan, 

Albanien, Georgien, Guinea, Sudan, Elfenbenskusten och Bangladesh. 

• Samma år genomgick 36 % av de vuxna sökande ett Dublin*-förfarande. 
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• Under 2019 blev Frankrike det främsta landet när det gäller antalet 

asylansökningar och det främsta värdlandet i Europa, före Tyskland. Landet 

var ledande redan året innan om man endast tar hänsyn till 

vuxenansökningar. 

• År 2018 var skyddsgraden i Frankrike 35,6 %, om man kombinerar första 

instans (Ofpra) och överklagandeinstans (Cnda). År 2019 låg den på 38,2 %. 

• Den genomsnittliga handläggningstiden är 112 dagar vid Ofpra och 167 dagar 

vid CNDA. 

För att få en fullständig översikt, exklusive asylsökande och lagstadgade flyktingar i 

Frankrike, enligt inrikesministeriet, 2018, av 66,8 miljoner invånare i Frankrike: 

• 59,68 miljoner var fransmän genom födelse eller förvärv. 4,04 miljoner var 

utlänningar födda utanför Frankrike. 

• 2,45 miljoner franska medborgare genom förvärv födda utanför Frankrike. 

0,72 miljoner utlänningar födda i Frankrike. 

För kännedom: den europeiska situationen när det gäller flyktingar har följande 

egenskaper: 

• I Europa lämnades 640 000 asylansökningar in under 2018, vilket är en 

minskning med 11 procent jämfört med föregående år. Den 1 januari 2020 

hade EU:s 27 medlemsstater enligt Eurostat en befolkning på 447,7 miljoner 

invånare.  

• Den totala andelen som beviljas flyktingstatus i Europa är 39 procent. 

Tyskland har en beviljandegrad på 42 % (av 180 000 beslut) och Italien 32 % 

(av 95 000 beslut). 

• Procentandelen av den beviljade skyddsgraden och antalet lagstadgade 

flyktingar är alltså inte lika stora i alla länder, och vissa har mycket låga 

skyddsgrader. Denna punkt ska bedömas tillsammans med Malta. 

1 - Bedömning av behov och resurser i 
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Malta 

På grundval av analysen av den lokala situationen på Malta (flyktingsituationen, 

asylsökandes situation, behov, informationskällor, befintliga riktlinjer) kan man 

fastställa följande: 

• Behovet av information och rådgivning. 

• Forum (webbplats, app, bok eller annat). Språk som ska användas. 

• De associerande ideella organisationerna och partnerna. 

• Rättsliga och administrativa resurser och fallstudier. 

Man bör så snart som möjligt överväga sammansättningen av guidegruppen, så att 

en arbetsplan och en tidtabell kan fastställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en- 

france/#:~:text=Antalet%20antal%20anmärkningar%20från,Frankrike%2C%20Ofpr 

A)%20. 

2-Med flyktingar 

https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/#%3A~%3Atext%3DLe%20nombre%20de%20reconnaissances%20du%2CFrance%2C%20l%27OFPRA)%20
https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/#%3A~%3Atext%3DLe%20nombre%20de%20reconnaissances%20du%2CFrance%2C%20l%27OFPRA)%20
https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/#%3A~%3Atext%3DLe%20nombre%20de%20reconnaissances%20du%2CFrance%2C%20l%27OFPRA)%20
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Vi anser att den bästa metoden är att bilda en grupp med lagstadgade flyktingar som 

det framtida teamet av maltesiska guider känner till, som redan på ett eller annat 

sätt har en attityd av överföring (t.ex. om de arbetar som volontärer i en förening), 

med lite distans till sina egna erfarenheter. 

• Med tanke på begreppet representativitet (ursprung, situation, bakgrund, 

kön) anser vi att en grupp på 5-10 personer är sammanhängande. 

• De första mötena kan inledas med fria diskussioner (projektförfattaren 

antecknar) om erfarenheter, observationer, anmärkningar osv. 

• Det är viktigt att flyktingarna befinner sig i en position där de kan observera 

och analysera intellektuellt och känsligt. Det som krävs är en attityd som 

innebär att man producerar kunskap. 

• Under mötets gång kan de viktigaste delarna noteras på en tabell och 

omvandlas till kapitel genom en hierarki. 

• Att vända sig till läsarna är en viktig dimension. I Frankrike är förekomsten av 

en "administrativ franska" som är svår att förstå (akronymer, tekniska termer, 

metaspråk) en återkommande iakttagelse bland flyktingar, som om detta 

språk hade en egen autonomi, oberoende av vardagsfranska. En av 

utmaningarna är naturligtvis att hitta ett språk som kan förstås av alla, som 

skapar band snarare än avstånd. 

• Denna grupp deltar sedan i olika skeden av projektet (redaktionell linje, 

kapitel, korrekturläsning för att säkerställa korrekt förståelse, expertis när det 

gäller att hitta motsvarigheter till uttryck på ett annat språk, serier, 

marknadsföring av guiden vid presskonferenser eller offentliga 

presentationer). 

Förutom formella möten kan gemensamma måltider eller kvällar vara ett annat sätt 

att dela med sig av det pågående arbetet. 

3 - Seriestrippen 
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Om det maltesiska teamet för den framtida guiden beslutar sig för att skapa serier är 

det naturligtvis nödvändigt att hitta en tecknare som kommer att delta i projektet 

(liksom i mötena) och att författaren till guiden och scenarierna genomför intervjuer 

med flyktingarna (antingen inspelade eller troget antecknade) och arbetar med dem 

tillsammans med tecknaren. 

I Frankrike har vi fokuserat intervjuerna på flyktingarnas anmärkningsvärda 

iakttagelser av förvaltningen, de olika etapper de har gått igenom, råd för 

integration, strategier, landets vanor och seder. De berättar vad de tycker om 

fransmännen, om andra flyktingar, om sina svårigheter men också om sina nöjen, 

sina upptäckter, sina överraskande iakttagelser, sin koppling till ursprungslandet... 

Återigen kan det maltesiska teamet välja en annan axel i enlighet med den bedömda 

relevansen. Utan att till varje pris vilja vara "positiv" tyckte vi att det var viktigt att i 

Frankrike lägga tonvikten på människors förmåga att åstadkomma något, att lyckas, 

att övervinna svårigheterna med att uppfinna. Det handlar om att säga att det trots 

allt är möjligt att skapa ett nytt liv i värdlandet. En dimension av uppmuntran tycks 

viktig, särskilt om den förs vidare av andra flyktingar. 

Om teamet av olika skäl inte kan ta på sig detta arbete att skapa serier finns det 

andra lösningar: 

• Teamet kan från den befintliga franska produktionen välja de 

serietidningsberättelser som verkar mest universella och relevanta och, med 

en eventuell översättning, språkförflyttning och layoutarbete, använda dem 

till deras guide. 

• Om intervjuer genomförs kan den franska serietecknaren utöver dessa 

omslag även lägga till några landspecifika berättelser. 

• En annan lösning skulle vara att ta hjälp av den italienska partnern Lai-momo, 

som har många rika resurser i form av serier som helt eller delvis producerats 

av afrikanska författare inom ramen för Africa Comics 

(www.africacomics.net). Det rör sig om berättelser om migration, passage, 

flyktingar, livet i värdlandet osv. Våra italienska partner visade oss flera av 
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dessa verk, bland annat "Une éternité à Tanger" av Faustin Titi och Eyoun 

Ngangué. Funktionen av dessa bidrag i serier skulle vara annorlunda, men det 

är en möjlighet. Att ta utdrag ur dessa berättelser inom ramen för en ny 

berättelse skulle ge den franska guiden en annan dimension och skulle vara 

intressant ur vår synvinkel. 

4-Finansiering 

På denna punkt beror allt på hur mycket frivilligt arbete som planeras i projektet. 

Det är ett långvarigt projekt som kräver mycket arbete med yrkesverksamma på 

olika positioner. Vi anser att det är bättre att ha en budgetplan uppströms för att 

kunna arbeta med yrkesverksamma personer på deras områden och med en 

tidsplan. 

5 - Översättarna 

Vi anser att det är viktigt att använda professionella översättare. Översättare som 

redan arbetar med flyktingar i ett juridiskt, administrativt eller 

föreningssammanhang har den dubbla fördelen att de har kunskap om flyktingarnas 

situation men också om administrativa förfaranden och deras specifika vokabulär. 

Vi använde oss av ett annat tillvägagångssätt för ett av språken i guiden genom att 

be en icke-professionell flykting om en översättning: vi var sedan tvungna att 

vända oss till två översättare i tur och ordning för att få nöjda resultat. 

Detta gäller särskilt för arabiskan, som kännetecknas av språk som visserligen har 

gemensamma rötter, men som kan vara olika (litterär arabiska, nationell 

arabiska). Efter många tester och ifrågasättanden verkar det som om syrisk arabiska 

har störst sannolikhet att förstås av talare från olika länder. 

Ett annat särdrag hos arabiskan är dess överföring till programvara (text och layout): 

vissa programvaror "reagerar" annorlunda på detta språk (inversion, slumpmässiga 

skärningar). Det är viktigt att i förväg lära sig de tillägg som används av grafiska 
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formgivare i arabiska länder. 

6 - Tidsplan och etapper i översättningen 

Hur arbetet organiseras beror på varje grupp, men vi vill uppmärksamma en punkt: 

det är mycket viktigt att leverera den slutgiltiga versionen av guiden på 

originalspråket till korrekturläsare, översättare och grafiska formgivare. 

Större omskrivningar, tillägg och korrigeringar blir mycket komplicerade när de 

måste göras inte bara på originalspråket utan också i olika översättningar. Risken för 

fel ökar, liksom den tid som går förlorad. Om översättarna har den slutliga versionen 

av guiden underlättar det arbetet avsevärt. 

7-En nationell partner 

För att säkerställa marknadsföring och spridning av guiden är det intressant att, 

förutom de sociala nätverk som används av flyktingar och olika föreningar, hitta en 

föreningspartner med nationell räckvidd, vilket vi gjorde med Amnesty International 

Frankrike. Vi fann att denna legitimering och detta stöd verkligen underlättade 

främjandet och spridningen av guiden. 

8-Stöd från det franska laget 

LABA och Christophe Dabitch, redaktör för den franska guiden, ger aktivt stöd till 

skapandet av guiden. 

Christophe Dabitch kommer först att resa till Malta för att bättre förstå 

flyktingsituationen i landet, för att tillsammans med det maltesiska teamet fundera 

över de bästa alternativen och för att diskutera mer ingående de olika steg som 

kortfattat nämns här. 
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Guide France-teamet kan hjälpa dig: 

• Råd om hur guiden ska utarbetas i de olika etapperna. 

• Arbetsmallar för att underlätta för ett annat team att bygga en guide.  

 

En flexibel webbmall (färger, rubriker, typsnitt etc.) som gör det möjligt att 

skräddarsy och anpassa guiden till olika behov och sammanhang.
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Slutsats 

Inom ramen för detta europeiska projekt verkar flyktingguiden vara en möjlig 

inspirationskälla för att skapa andra guider som är anpassade till olika länder eller för 

att delvis omarbetas för att integreras i andra befintliga guider. Experimentet med 

partnerna på Malta kommer att göra det möjligt för oss att definiera och validera en 

metodik med detta mål. 

Andra former kan också tas fram (separata blad, videor, ansökningar etc.) och dyka 

upp under detta försök, som i sin tur skulle kunna tas upp i Frankrike, utöver de 

befintliga formerna. Dessa framtida guider är alltså ett av de element som 

främjar integration och som är centrala för RIME-projektet. Partnerna har gjort en 

kritisk läsning som är mycket intressant för att överväga eventuella uppföljningar 

och för att tänka på detta arbete i andra sammanhang. 

I Frankrike fann vi att handboken tillgodoser ett behov och vi fick många vittnesmål 

om dess relevans och möjliga användningsområden, antingen från flyktingar, 

föreningar eller personer som hjälper flyktingar. Vi har till och med fått kommentarer 

från fransmän om att guiden hade hjälpt dem att bättre förstå vissa vanliga 

administrativa förfaranden... 

Den mycket restriktiva politik som har införts i EU:s olika länder, särskilt i vissa av 

dem, och på senare tid Covid-19-krisen och den förutspådda ekonomiska krisen 

får inte få oss att tro att frågan om flyktingars ankomst och mottagande har 

förpassats till det förflutna. Vi kompletterar det arbete som utförs av de 

föreningar som arbetar intensivt för de primära behoven och rättigheterna för 

asylsökande och de som tar sig till Europa. 

Det som ligger till grund för en sådan guide är en reflektion över hur flyktingar kan 

integreras i olika samhällen. En reflektion som grundar sig på de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer personer som åtnjuter internationellt skydd, på 
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mänskliga rättigheter och på ett politiskt perspektiv: ett europeiskt samhälle som 

kämpar för att förbli öppet. 
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