Inbjudan till Delmi-seminarium 15 november 2018

Asylsökandes möte med Sverige
Hur upplever asylsökande asylsökningsprocessen och mötet med Sverige? Och hur påverkar det
tilliten till svenskar och svenska institutioner, och – i förlängningen – integrationen i det svenska
samhället?
Nästan var tionde person i Sverige har erfarenhet av att söka asyl, eller har kommit hit som nära
anhörig till en asylsökande. Trots detta finns begränsat med kunskap om de asylsökandes möte med
det svenska samhället. I en ny Delmi-rapport riktas därför fokus mot de asylsökandes egna erfarenheter. Studien baseras på ett unikt material där de asylsökande intervjuats vid flera tillfällen, från
ankomsten fram till Migrationsverkets beslut om att bevilja eller neka uppehållstillstånd. Drygt 1 200
asylsökande har intervjuats om bland annat resan hit, asylsökningsprocessen, hemlängtan, boende
och ekonomi. I rapporten undersöks även hur dessa erfarenheter påverkar de asylsökandes syn på
sin livssituation, tilliten till svenskar, samt deras förtroende för svenska institutioner.
Rapporten är skriven av Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, och Jacob Sohlberg, fil. dr. i
statsvetenskap, båda verksamma vid Göteborgs universitet.
I samband med seminariet lanseras den nya Delmi-rapporten Asylsökandes möte med Sverige –
Lärdomar från en panelundersökning (Delmi 2018:8).
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9.30-10.00
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Moderator

10.05-10.30

Presentation av rapporten Asylsökandes möte med Sverige

			

Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg
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Seminariet slutar

Tid: torsdag 15 november 2018, 10.00–11.30
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Sista anmälningsdag 8 november
Anmälan till: ju.delmi@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Läs mer om Delmi på: www.delmi.se
Följ oss på twitter: @Delmigram

Välkomna!

Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg
Asylsökandes möte med Sverige
Delmi rapport 2018:8
Hela rapporten går att läsa på delmi.se

