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och lokalföreningar
På svenskt teckenspråk

Döva flyktingar från Ukraina
Med anledning av den nu pågående massflykten vill vi framföra följande om döva flyktingar från Ukraina.
Alla flyktingar från Ukraina får enligt EU:s massflyktsdirektiv ett omedelbart skydd i Sverige och ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt
att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd. Vi på SDR vill
informera er i våra regionala och lokala organisationer att vi har skickat en skrivelse till Migrationsverket
där vi lyfter saker som kan vara bra att tänka på i fråga om döva flyktingar från Ukraina. Mer information
finns på Migrationsverkets webbplats. Rätten till skolgång gäller även döva barn, och då har vi hänvisat till
SPSM:s regionala specialskolor.
Vikten av teckenspråkiga mötesplatser
För döva flyktingar från Ukraina som söker boende kan det vara bra att tänka på att döva kan behöva
komma till en ort där det finns teckenspråkiga mötesplatser. Vi har därför bett Migrationsverket att ta
hänsyn till dövas situation och erbjuda dem boende på ort eller i närheten av teckenspråkiga mötesplatser,
så att de kan träffa andra döva och få en tillvaro /umgänge på teckenspråk. De har blivit hänvisade till
våra föreningar med era kontaktuppgifter enligt information på: https://sdr.org/om-oss/sdr-nara-mig/
Vad kan ni göra?
- Ha en viss beredskap för att döva flyktingar kan vilja att besöka er förening och delta i er
föreningsverksamhet.
- Kontakta ert närmaste kontor för Migrationsverket och informera om er föreningsverksamhet
med bland annat besöksadress, kontaktuppgifter och information om kommande aktiviteter.
- Ni som har webbplatser och/eller sociala medier, publicera och uppdatera information om er
föreningsverksamhet så att det finns tillgängligt för döva som söker efter den informationen.
- Kontakta även eventuella flyktingmottagningar som finns i er kommun.
Gör informationsblad / posters till anslagstavlor med ovanstående information för att dela ut
eller sätta upp hos dem.
För döva från Ukraina som vill söka asyl
För de döva från Ukraina som vill söka asyl vill vi uppmärksamma Västanviks folkhögskola i Leksand.
Västanviks folkhögskola har sedan flera år tillbaka har ett samarbete med Migrationsverket, då de erbjuder
ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande. Döva och hörselskadade som söker asyl kan
ofta inte göra sig förstådda när de kommer till Sverige eftersom de inte kan svenskt teckenspråk och inte
förstår svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker
bedömning av deras flyktingskäl. Tack vare samarbetet med Migrationsverket kan döva och hörselskadade få
undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö, lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad
som händer när man söker asyl. Skolan hjälper till med alla kontakter med Migrationsverket och andra
myndigheter och det är alltid någon från skolan med som stöd på möten med Migrationsverket.
Alla döva från Ukraina som söker asyl är välkomna till Västanviks folkhögskola. Mer information om och
kontaktuppgifter till Västanviks folkhögskola: https://www.vastanviksfhs.se
Mer information, även vad SDR gör i denna fråga, finns samlat på vår webbplats: www.sdr.org
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