
Kyrkornas nätverksdag kring
migration och integration - digitalt
via Zoom
Välkommen till 2020 års ekumeniska nätverksdag som kommer att
genomföras digitalt!

De planerade nätverksdagarna i våras, 1-2 april, blev tvungna att ställas in
p.g.a. coronapandemin. Vi väljer nu att göra en nedbantad version via det
digitala mötesverktyget Zoom.

Innehåll och upplägg
Vi delar in dagen i fyra pass.

09.00-10.30 Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén
lämnar i sitt betänkande?
I höst lämnar den parlamentariska kommittén in ett betänkande om Sveriges nya
migrationspolitik. Asylrättscentrum går igenom vad förslagen i betänkandet innebär och hur
de förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden. Det kommer även finnas utrymme att
ställa frågor. Medverkande: Sofia Rönnow-Pessah, jurist vid Asylrättscentrum

11.00-12.00 Återvändandeprocessen i spåret av pandemin
Reserestriktioner mellan länder har införts till följd av COVID-19-pandemin. Svenska
myndigheter kan därför inte verkställa av- eller utvisningsbeslut i samma utsträckning som
tidigare. Vad gäller för individer här i Sverige som inte har rätt att stanna, men inte heller kan
återvända till sina ursprungsländer? Asylrättscentrum ger en uppdaterad bild av läget kring
bland annat möjlighet till verkställighetshinder för denna grupp, återinträde i LMA (ekonomisk
ersättning under asylprocessen) och situationen för förvarstagna när resor inte kan ske.
Medverkande: Linnea Midtsian, jurist vid Asylrättscentrum

12.45-13.10 Delande i smågrupper
Vi får möjlighet att dela erfarenheter och tankar från våra olika sammanhang, detta sker i

Startdatum
14 oktober 2020

Tid
Kl 9:00 - 16:30

Plats
På distans

Omfattning
1 tillfälle, 8 studietimmar

Pris
Kostnadsfritt

Har du frågor?
Kekke Waltersson
kekke.waltersson@sensus.se
0728535597

Läs mer
Via QR-kod eller länk
sensus.se/anmal/435682

https://www.sensus.se/anmal/435682
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