
Flyktingförläggningen i Säffle 
 

Ett besök på flyktingförläggningen i Säffle är inplanerat i början av december. Deltagare blir 
dels riksdagsledamöter som inte tidigare har besökt en förläggning; dels riksdagsledamöter 
och andra som varit på Gimo flyktingförläggning ett antal gånger. Ett reportage om besöket  
i Säffle finns att läsa nedan. 

Reportage av Mats Holm publicerat i GöteborgsPosten den 8 december 2002: 

Inga läkarbesök utan tillstånd, speciella flyktingklasser i skolan och anmälningsplikt varje 
morgon. Handläggare vid Migrationsverket i Säffle anklagas av de asylsökande för att driva 
ett skräckregemente. I veckan besökte sju riksdagsledamöter Säffle för att bilda sig en upp-
fattning om läget. De blev chockade. 

Medan de nyanlända snabbt presenterar sig bläddrar handläggaren Anita Andrén i några map-
par, plockar fram ett gult plastkort. Hon placerar det framför sig och lägger armbågarna på 
bordet. Mötesrummet på Migrationsverket är trångt, extrastolar har burits in. 

– Säffle är en liten stad. Här bor man centralt. Det finns en huvudgata. En viktig punkt är 
McDonaldsskylten, för mitt emot den ligger posten, inleder Anita Andrén.  

Bredvid Andrén sitter hennes chef. Två andra tjänstemän från verket sitter också i rummet. 
Anita Andrén håller upp det gula kortet. 

– Man får ett sånt här, ett tillfälligt identitetskort. Här står ärendenummer, familjenamn och 
tilltalsnamn. På kortets baksida finns en magnetremsa. När man går till posten och ska hämta 
sitt bidrag så registreras det här. Om asylsökande tappar bort kortet får man själv ordna ett 
nytt och bekosta det. Kortet är giltigt i tre månader, som kan förlängas till sex. 

Det är en vanlig decembermåndag på Migrationsverkets flyktingförläggning i Säffle, men inte 
riktigt. Anita Andréns åhörare är inte asylsökande, utan riksdagsledamöter. 

Tillsammans med Merit Wager, medborgarnas flyktingombudsman, har de kommit till Värm-
land. Som en rastlös gerillaledare har Merit Wager det senaste året gjort oannonserade ned-
slag på landets flyktingförläggningar. Inte sällan i sällskap med ledande politiker och riks-
dagsledamöter har hon i första hand träffat och lärt känna människor som bor i dessa gudsför-
gätna hyreslängor i avlägsna orter som Eksjö och Gimo.  

Wager har träffat och berättat om människor som suttit i åratal i väntan på besked om asyl, 
desperata självmordsförsök, apatiska spillror och om handläggare som uppmanat de asylsö-
kande att bota sin ångest med att sätta upp färgglada gardiner i sina kök. Men aldrig hade hon 
hört historier som de som berättades om situationen i Säffle:  

• Flyktingbarnen får inte gå i svensk skola. 
• Vid sjukdom är de asylsökande tvungna att kontakta Migrationsverkets personal, som 

ställer egna diagnoser och avgör om läkarbesök är nödvändigt. 
• Av 236 vuxna asylsökanden har bara 14 fått praktikplats. 
• De asylsökande har anmälningsplikt på Migrationsverkets förläggning varje morgon. 

När Anita Andrén svarar på frågor från riksdagsledamöterna bekräftar hon att flyktingbarnen 
går i speciella klasser, trots att Migrationsverket fått extrapengar för att ge asylbarn möjlighet 
att gå i svenska klasser. 



– Förskoleklassen följer läroplanen och vi har inte plats i vanliga skolan för 180 flyktingbarn. 
Inte ens ett enda. Flyktingbarnen får gemenskap med svenska barn ändå eftersom det arrange-
ras gemensamma friluftsdagar och teaterbesök, säger hon. 

Läkarbesöken då? 
– Ja, det är för att hjälpa dem med tolk. Vi diagnostiserar inte, men det är klart att om en 
människa sitter här och är förkyld så kan jag nog istället för att skicka personen till doktorn 
fråga om han eller hon prövat sängläge några dagar. 

Varför får så få flyktingar praktikplats? 
– De asylsökande står längst ner på företagens önskelista. De asylsökande är inte alltid så in-
tresserade. Ska jag säga som det är så vill männen helst sitta still i ett rum och röka, det är fak-
tiskt så, säger Anita Andrén. 

Hon bekräftar också att det finns en anmälningsplikt, det vill säga att man som asylsökande 
måste komma till Migrationsverket och visa upp sig och sitt gula kort varje dag. 

– Alla som inte har praktik ska anmäla sig. Det kan alltid finnas någon säng eller något att 
montera ner. De måste visa att de står till förfogande, förklarar Anita Andrén. 

I Centrumkyrkan någon kilometer därifrån har ett hundratal asylsökande samlats. Merit Wa-
ger presenterar riksdagsledamöterna som sedan får höra den ena historien efter den andra. 
Bosniern Varzalic Eldin läser ett brev från sin gömda landsman Milan Bastnjic: ”Vi får inte 
vård hos doktorn utan att först ha Migrationsverkets tillstånd. Om en doktor skickar en specia-
list kan specialisten inte gå dit utan att först tala med migrationsverket.” 

Becic Nisveta berättar att Migrationsverkets trådar in i alla samhällsfunktioner i Säffle är en 
mardröm, att hans fru gjort flera självmordsförsök, att hon försökt få läkartid, att handlägga-
ren på Migrationsverket sagt att hon kan tala om sina problem med henne. Barn gråter och 
stämningen är upprörd. Frågorna många. 

– Det här var en chockerande upplevelse, säger riksdagsledamoten Lena Adelsohn Liljeroth 
(m) 
Riksdagsledamöterna är upprörda när de lämnar Säffle. Så här får det inte gå till, anser de. 

– Vi kommer att agera, på något sätt. Det är svårt att redan nu säga hur, säger moderaten  
Göran Lindblad. 

Merit Wagers arbete rullar vidare, Säffle och andra orter lär få fler besök. 


