Hur blir man svensk?

Hur blir man svensk?
Det rasar flera krig runtom i världen, och hundratusentals människor
befinner sig på flykt. En del av dem kommer till Sverige, och hoppas
på att få stanna. Men hur går det egentligen till att bli svensk? Det
får vi svar på i denna informativa och gripande film.
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Migrationsverket är den myndighet som ser till att lagarna om
flyktingmottagande följs. Alla som vill söka asyl i Sverige behöver
därför komma i kontakt med Migrationsverket. Där får man berätta
vad man har varit med om, och varför man valt att lämna sitt hemland.
Migrationsverket fattar sedan beslut i enlighet med utlänningslagen.
Man kan då bli beviljad tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd,
eller bli utvisad. För att få permanent uppehållstillstånd ska man
riskera att dödas om man återvänder till sitt hemland. Migrationsverket
behöver också förhålla sig till barnkonventionen, som säger att beslut
alltid ska fattas med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Medan
asylprocessen pågår får man dagsersättning av Migrationsverket, och
någonstans att bo medan man väntar. Organisationer som Röda Korset
erbjuder barnpassning och svenskundervisning för dem som väntar på
besked.
Men för många är det svårt att koncentrera sig på studier eftersom
de hela tiden oroar sig för sin egen framtid, och för dem som blev kvar
hemma i det krigsdrabbade landet. För de som till slut beviljas asyl
påbörjas nästa steg mot att bli svensk. Då tar arbetsförmedlingen över
och hjälper de nyanlända med etableringsstöd och vägar in i arbetslivet.
Många börjar med att lära sig svenska på SFI för att lättare kunna få
jobb senare, och andra börjar söka jobb direkt. Nyanlända barn får
börja i skolan. Vägen in i det svenska samhället är inte alltid helt lätt,
men ändå tar sig tusentals människor igenom processen varje år för att
få starta ett nytt, säkert liv för sig och sin familj.

Nyckelord
Asylrätt, migration, flyktingar, Barnkonventionen, lagstiftning,
myndighet, integration, uppehållstillstånd.
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Hur blir man svensk?
Frågor att prata om efter visning.

•

Ta hjälp av ordlistan i diskussionen!
1.

Vilka är de vanligaste anledningarna till att
människor väljer att lämna sina hemländer?

2.

När räknas man som en flykting?

3.

Vad innebär det att få asyl?

4.

Hur går en asylutredning till?

5.

Vad är en myndighet?

6.

Vilka två myndigheter är viktigast för
flyktingmottagandet i Sverige?

7.

Vad heter lagen som bestämmer vem som har rätt
till asyl?

8.

Vilka är det som bestämmer vad som ska stå i
lagarna?

9.

Vad menas med att överklaga ett beslut?

•
•

10. På vilket sätt måste svenska myndigheter förhålla
sig till barnkonventionen?
11. Vad händer när man har fått asyl?
12. När räknas man som svensk?
13. På vilket sätt kan man säga att samhället förlorar
på invandring?
14. På vilket sätt kan man säga att samhället vinner på
invandring?

Ordlista
•
•

•
•
•

•

•

Asyl: Statligt skydd från våld, tortyr och krig.
Asylutredning: En asylutredning görs av
Migrationsverket för att ta reda på om en person
har rätt till asyl enligt den svenska lagen. Den som
söker asyl får berätta om sig själv och varför hen
har valt att lämna sitt hemland.
Tillfälligt uppehållstillstånd: Att få tillåtelse att
bosätta sig i Sverige under en begränsad period.
Permanent uppehållstillstånd: Att få tillåtelse att
permanent bosätta sig och leva i Sverige.
Medborgarskap: Efter att ha bott några år i Sverige
kan man ansöka om svenskt medborgarskap. Då
får man ett svenskt pass och möjlighet att söka
till de poster i samhället som kräver svenskt
medborgarskap, såsom politiker och polis.
Migrationsverket: Den myndighet som
handlägger asylärenden. Migrationsverket gör sina
bedömningar baserade på utlänningslagen och
barnkonventionen.

Arbetsförmedlingen: Den myndighet som hjälper
nya svenskar in i arbetslivet. Det är också den
myndighet som betalar ut etableringsstöd för
dem som behöver lära sig svenska eller utbilda sig
innan de kan söka jobb.
Överklagan: Om man inte är nöjd med ett beslut
som en svensk myndighet eller domstol har fattat
kan man överklaga. Då omprövas beslutet av en
högre instans.
SFI: SFI står för svenska för invandrare och är den
svenskundervisning som erbjuds de som kommer
nya till Sverige.
Barnkonventionen: FN:s barnkonvention
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter
för barn. Sverige och flera andra länder har sagt
att de ska följa bestämmelserna, men det har ännu
inte blivit inskrivet i svensk lag.

Internetkällor
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/
Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svensktmedborgarskap.html - Migrationsverket om svenskt
medborgarskap.
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html Migrationsverket om asylprocessen.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/
migration/asyl/ - Regeringen.se om asyl och aktuella
förändringar av asylrätten.
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/OmArbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda.html Arbetsförmedlingen om etablering av nyanlända.
https://unicef.se/barnkonventionen - Unicef om
barnkonventionen.
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting UNHCR förtydligar vem som räknas som flykting.
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/
manskliga-rattigheter - Forum för levande historia om
mänskliga rättigheter.
http://www.dn.se/om/kriget-i-syrien/ - Dagens
nyheters samlade artiklar om kriget i Syrien.
http://www.globalis.se/Konflikter/Syrien - Globalis
förklarar kriget i Syrien.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverigei-siffror/- Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se - Filmos hemsida
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Kapitelindelning
Du kan välja att visa hela filmen eller i delar. För starttider till respektive del, se nedan.

			
Nr

Kapitel

Starttid:

Längd:

1

Hur blir man svensk? 					

00:00

ca 14 min

2

Vad händer efter beskedet?

14:05

ca 06 min

Sluttid:

20:00

Filmen om hur man blir svensk passar bra för undervisning i grundskolans samhällsorienterande ämnen.
Här enligt det centrala innehållet i Lgr11, se www.skolverket.se
I årskurs 4-6, samhällskunskap, Lgr11
• Individer och gemenskaper:
”Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället”
• Rättigheter och rättsskipning:
”Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser
för individen, familjen och samhället” och
”De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen”
• Samhällsresurser och fördelning:
”Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna
till”
I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11
• Individer och gemenskaper:
”Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och
arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som
finansieras genom gemensamma medel” och
”Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället”
• Rättigheter och rättsskipning:
”De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd
och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag” och
”Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar
varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers
situation”
• Beslutsfattande och politiska idéer:
”Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika
beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar” och
”Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag,
andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter”

FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
info@filmo.se • www.filmo.se

