
Besök på flyktingförläggningen i Gimo 24 januari ( 
jag minns tyvärr inte vilket år, troligen 2004, ev 2003) 

Den 24 januari besökte vi, denna gång fem personer, åter Gimo flyktingförläggning: Magda 
Ayoub, Anna Wramner Munkhammar, Vesna Cemen, Pieter ten Hoopen och undertecknad. 
Det blev en intensiv och lång dag som började i Röda Korsets lokal där många asylsökande 
hade samlats för att träffa oss och prata med oss. De hade kokat kaffe och köpt lite kakor och 
vi slog oss ner i olika grupper av människor för att hinna tala med så många som möjligt. 

Samma förtvivlan, depression, ångest fanns hos alla utom dem som bara varit här en mycket 
kort tid och fortfarande inte knäckts av lång väntetid och tröstlöshet. Där fanns mannen som 
försökt ta sitt liv genom att kasta sig framför ett tåg men ”bara” miste sin arm och skadade sitt 
ben svårt och nu, efter 4-5 månader på sjukhus, släpar sig fram med kryckor. Där var den 
romska familjen som varit på flykt åtta år i olika länder i Europa och efter snart tre år här ska 
avvisas till ett land där de förföljs och inte har en chans att leva ett människovärdigt liv. Där 
var de statslösa palestinierna som inget land tar emot och som därför inte kan avvisas men 
som inte heller får uppehållstillstånd i Sverige. Ett verkligt Moment 22-scenario. 

Efter en dryg timme fortsatte vi hem till flera familjer för att se hur de lever och lyssna på 
dem lite mer enskilt. Misären och förtvivlan är stor, bland annat hos några kurder från Irak 
som har fått avvisningsbeslut men inte vågar återvända. De kan heller inte avvisas om de inte 
reser frivilligt, vilket är ett krav från Turkiet som är det land de måste passera genom. De 
flesta vill och vågar ju inte återvända vilket innebär att de inte reser frivilligt. Det, i sin tur, för 
med sig att de blir sittande i Ingenmansland utan rätt till sjukvård (annat än akut), tandvård, 
utbildning, arbete. Migrationsverket kan när som helst dra ner deras redan låga dagersättning 
(61 kr/dag per vuxen, lägre för barn) eller ersätta den med matkuponger för att på så sätt 
försöka att tvinga iväg dem. Med tanke på att det är stor risk för krig i Irak ter det sig en aning 
märkligt att Sverige vill skicka dessa människor dit… 

Vi träffade familjen med blandad religiös bakgrund, från Azerbajdzjan som flytt undan 
förföljelser och misshandel och är livrädda för att sändas tillbaka. Dottern, som nyligen fyllt 
18 år, går i skola i Uppsala och säger: ”Jag vill inte tänka på att jag är asylsökande, jag 
stänger ute den tanken. Jag är borta från förläggningen hela dagarna, jag har bara min säng 
här.” Hon vill leva som en normal tonåring men det är svårt. ”Jag ska stanna här”, säger hon, 
”och jag ska studera och bli advokat”. Under normala omständigheter skulle hon ha goda 
förutsättningar, hon talar utmärkt svenska och har vunnit en tävling i uppsatsskrivning. Hon är 
ambitiös och framåt men har svårt att koncentrera sig eftersom hon hela tiden lever som om 
hon hade ett svärd (avvisning) hängande över sig. 

Många andra hann vi träffa och prata med. Det är otroligt hur mycket det betyder för 
människorna på förläggningen att bli sedda, att bli behandlade som medmänniskor med 
samma värde som alla andra – det är många som säger att det är något de saknar väldigt 
mycket i livet på förläggningen. Jag hade med mig information om ”Swedish Refugee Policy” 
(Svensk Flyktingpolitik) utgiven av Migrationsverket samt verkets skrift ”Vision, Values, 
Leadership philosophy” (Vision, värderingar, verksfilosofi) och delade ut till dem som var 
intresserade. Skratten, som fastnade lite i halsen, var många när de läste de vackra orden som 
de inte kände igen från sin verklighet, särskilt i den lilla skriften som heter ”Den sökande i 
centrum”. 

Hos familjen D var det fest! Det var väldigt roligt för oss att få äta en underbar jordgubbstårta 
(jordgubbar mitt i vintern!) som mannen i huset hade bakat och dekorerat och goda, söta 
kakor till kaffet och fira att den här familjen med sina tre barn hade fått uppehållstillstånd. Det 
finns glädjestunder på förläggningen också, och det här var definitivt en sådan. 



Vid 19-tiden startade vi den långa färden tillbaka och gjorde, under de två timmar den tog, en 
resa från en värld till en helt annan.  

Jag tackar dem som var med på resan, som alla engagerar sig för de asylsökande på olika sätt, 
och kanske alldeles särskilt den prisbelönte och välrenommerade fotografen Pieter ten 
Hoopen, som följde med för att föreviga en del av verkligheten för asylsökande i Sverige. Det 
är viktigt att berätta både i ord och bild om hur den ser ut. Pieter ten Hoopen har åkt med oss 
tidigare och bilder från den resan publicerades i ett stort reportage i Expressen den 21 juli 
2002 (reportaget skrivet av Maja Ljung). Han kommer att fortsätta dokumentera livet på 
flyktingförläggningar. Nästa resa går till Säffle…  

Merit Wager 
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