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STÖD FÖR FRIVILLIG ÅTERRESA FÖR PERSONER SOM BLIVIT KVAR OLAGLIGT I
LANDET

En asylsökande som fått ett negativt beslut kan återvända till sitt hemland eller till
ett annat land där han eller hon har rätt att lagligen vistas med stöd för frivillig
återresa. Asylsökanden informeras om möjligheten att återvända frivilligt vid
förläggningen redan i det skede då hans eller hennes ansökan behandlas, men i
synnerhet efter ett negativt asylbeslut.

Om polisen inte kan verkställa avvisningen av en person som fått ett negativt
asylbeslut och han eller hon inte återvänder frivilligt, upphör personens
mottagningstjänster efter en utsatt tid. Om en person som fått ett negativt
asylbeslut senare vill återvända till sitt hemland kan han eller hon ansöka om stöd
för frivillig återresa direkt hos Migrationsverket.

Om en person som blivit kvar olagligt i landet uttrycker en vilja att återvända till sitt
hemland ska man ge råd och hjälpa honom eller henne att fylla i ansökan om stöd
för frivillig återresa och att skicka den till Migrationsverket. Smidigast går detta om
den instans som personen inledningsvis har tagit kontakt med genast påbörjar
hanteringen av ärendet. Att skicka vidare personen till en annan instans fördröjer
och försvårar hanteringen av situationen.

Detta meddelande innehåller information om stöd för frivillig återresa. Mer
information finns på Migrationsverkets webbplats. Råd fås även per e-post och
telefon, kontaktuppgifterna finns i slutet av detta meddelande.

Vem kan få stöd?

Migrationsverket kan bevilja stöd för frivillig återresa till en person som blivit kvar
olagligt i landet efter ett negativt asylbeslut. Även personer som tidigare beviljats
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet
eller med humanitärt skydd som grund kan få stöd för sin återresa av
Migrationsverket. Klienter som är registrerade vid en förläggning ansöker om
stödet hos den egna förläggningen. Om det är oklart om en person tillhör
målgruppen för stödet kan man kontakta Migrationsverket.

Det är möjligt att bevilja stödet även om personen har vistats i Finland eller EU
under en längre tid. Stödet kan beviljas om personen i fråga är
tredjelandsmedborgare, återvänder frivilligt och permanent och anses vara i behov
av stöd.

Hurdant stöd kan man få?

Personen kan få resebiljetter till önskad hemort i sitt hemland. Dessutom
erbjuds personen hjälp med att skaffa ett resedokument om han eller hon saknar
pass. Internationella organisationen för migration (IOM) som är underställd FN har
hand om dessa arrangemang.
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Utöver detta kan personen få bidrag för återintegration i hemlandet. Bidraget kan
utgöras av kontanter eller ett paket med förnödenheter, med olika slags
tjänster eller varor enligt personens behov, som han eller hon får i hemlandet.
Förnödenheterna kan hjälpa personen att exempelvis hitta arbete, grunda ett eget
småföretag, skaffa en bostad och betala hyra, understöda studierna för
medföljande barn eller få tillgång till nödvändig hälsovård.

Personer i utsatt ställning kan beviljas förhöjt stöd.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökan om stöd för frivillig återresa behandlas vid enheten för mottagande vid
Migrationsverket. Ansökan ska lämnas in på finska, svenska eller engelska.
Utöver ansökningsblanketten ska man fylla i Internationella organisationen för
migration IOM:s egen blankett på finska, engelska eller arabiska. IOM-blanketten
bifogas till ansökan om stöd. Ansökningen ska innehålla tydliga kontaktuppgifter
för att nå personen i fråga i Finland samt en anteckning om språket som han eller
hon använder i kontakten med myndigheten.

Ansökningsblanketterna finns på sidan www.migri.fi/aterresa. Man kan fylla i
blanketten direkt i PDF-dokumentet, skriva ut och underteckna den eller skriva ut
den tomma blanketten för att sedan fylla i och underteckna den. Ansökan kan inte
skickas in elektroniskt utan ska lämnas in till Migrationsverket:

 Ansökan kan skickas per post:
Migrationsverket, Enheten för mottagande, PB 18, 00581 Helsingfors

 Ansökan kan scannas och skickas som bilaga till ett e-
postmeddelande, om personen som ansöker om stödet så önskar (e-post
är inte ett datasäkert sätt att skicka konfidentiell information). E-
postmeddelanden skickas till adressen return@migri.fi

 Ansökan kan lämnas i ett kuvert vid ett av Migrationsverkets
serviceställen. Aktuella kontaktuppgifter för serviceställena finns på
Migrationsverkets webbsida
http://www.migri.fi/kontaktuppgifter/servicestallen

Efter beviljandet av stödet arrangerar IOM återresan och beviljar bidraget

Ansökan om stöd för frivillig återresa avgörs vid enheten för mottagande vid
Migrationsverket i Helsingfors. För stödbeslutet ber Migrationsverket polisen om
ett utlåtande. Stödbeslutet skickas vanligtvis per post till klienten. Beslutet kan
även skickas per e-post, om klienten så önskar.

Efter ett positivt stödbeslut överför Migrationsverket ärendet till IOM. Om klienten
saknar pass hjälper IOM honom eller henne att skaffa ett resedokument. IOM
skaffar resebiljetter till klienten från orten där han eller hon vistas till Helsingfors,
flygbiljetter till hemlandet och transport till orten som personen återvänder till. IOM
hjälper personen vid avresan från Helsingfors-Vanda, vid eventuellt byte av flyg
och vid ankomsten till hemlandet.

IOM ser även vanligtvis till att personen får bidraget för återintegration. I vissa
länder dit personer återvänder arrangeras bidrag i form av förnödenheter av någon
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annan organisation, såsom Caritas. IOM Helsingfors ger även i dessa situationer
råd till personen om hur och var man kan få stödet i landet han eller hon
återvänder till.

Hur länge tar det att arrangera återresan?

Från att ansökan om stöd för frivillig återresa lämnas in till att återresan genomförs
tar det vanligtvis två till fyra veckor. Det kan dock ta längre tid, om det tar tid att
skaffa resedokumenten. Målet är dock att varje återresa ska ske så snabbt som
möjligt.

Varför lönar det sig att återvända med frivillig återresa?

Frivillig återresa är ett humant och tryggt sätt att återvända till hemlandet.
Personen som återvänder reser med reguljärflyg som en vanlig passagerare med
sin värdighet i behåll, utan att behöva skämmas. Han eller hon får hjälp med allting
i anslutning till resan och behöver inte själv ensam sköta researrangemangen och
införskaffandet av dokument. IOM är en humanitär organisation underställd FN
med flera decenniers erfarenhet av att arrangera frivillig återresa i olika delar av
världen. Personen får dessutom ekonomiskt stöd som är avsett för att hjälpa
honom eller henne börja ett nytt liv i hemlandet.

Informationsmaterial på flera olika språk

På Migrationsverkets webbsida www.migri.fi/aterresa (på finska www.migri.fi/paluu
och engelska www.migri.fi/return) finns information om stöd för frivillig återresa och
ansökningsblanketterna. På sidan finns information på finska, svenska och
engelska samt åtta andra språk: arabiska, kurdiska (sorani), dari, farsi, somaliska,
franska, ryska och albanska.

Utöver ansökningsblanketterna kan man på sidan skriva ut en broschyr om stöd
för frivillig återresa i storlek A4 på elva olika språk. Broschyren publiceras på
webbplatsen i februari 2017.

Dessutom kommer Migrationsverket i februari 2017 producera kort på flera olika
språk med information om frivillig återresa och en hänvisning till de ovannämnda
webbadresserna för närmare information. Korten kan beställas för att delas ut på
adressen return@migri.fi.

Råd per e-post och telefon

Migrationsverket ger mer information om frivillig återresa per e-post:
return@migri.fi

Myndigheter och aktörer inom tredje sektor kan be om mer information av
lägescentralen vid enheten för mottagande vid Migrationsverket på telefonnumret
0295 433 044.

IOM erbjuder rådgivning för klienter som överväger återresa på flera olika
språk, utöver finska och engelska på bl.a. arabiska, kurdiska, dari, farsi, franska
och ryska: tfn 09 68411 588 (måndag till fredag kl. 10–12.30).


