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Om vägledningen

Varför har denna vägledning skapats? Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) har som uppdrag 
att stödja EU:s medlemsstater och associerade länder genom att tillhandahålla gemensam utbildning, 
gemensamma kvalitetsstandarder och gemensam information om ursprungsländer, samt mycket annat. I 
enlighet med sitt övergripande mål att hjälpa medlemsstaterna att uppnå gemensamma standarder och 
högkvalitativa processer inom det gemensamma europeiska asylsystemet utarbetar Easo gemensamma 
praktiska verktyg och vägledningar.

Att förse personer som ansöker om internationellt skydd med information om Dublinförfarandet är 
en integrerad del av själva förfarandet. Denna praktiska vägledning har utarbetats till stöd för alla 
tjänstemän som har till uppgift att tillhandahålla sådan information på ett effektivt sätt. Den praktiska 
vägledningen har även utarbetats som ett bidrag till det horisontella EASO Information Provision Project: 
Let’s Speak Asylum. 

Hur har denna vägledning utarbetats? Denna vägledning har skapats av experter från de nationella 
myndigheterna i Grekland, Lettland, Slovenien, Sverige och Tyskland. Värdefulla bidrag har även 
inkommit från Europeiska kommissionen, FN:s flyktingkommissariat, Internationella organisationen för 
migration, Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna, Röda korsets EU-kontor, Dansk Flygtningehjælp 
och METAdrasi. Utarbetningen har underlättats och samordnats av Easo. Innan den färdigställdes 
genomfördes ett samråd om vägledningen med samtliga medlemsstater genom Easos nät av 
Dublinenheter.

Vem bör använda denna vägledning? Att avgöra vilken medlemsstat som ska ansvara för bedömningen 
av en ansökan om internationellt skydd tillhör det första man måste göra under ett asylförfarande. 
Många människor med olika yrkesbakgrund som arbetar med asylfrågor skulle därför kunna behöva 
lämna information till en sökande om Dublinsystemet. 

Den här vägledningen har utarbetats för att ge användbar information till olika personalstyrkor inom 
och bortom nationella asylmyndigheter. Såväl gränsbevakningstjänstemän som polismyndighetens 
invandringsavdelning, Dublintjänstemän och utredare, personalen i mottagningsanläggningar, personal 
som planerar Dublinöverföringar, personer som ska förse sökande liksom kulturmedlare och tolkar 
med information kan ha nytta av denna praktiska vägledning när de tillhandahåller information om 
Dublinförfarandet. 

Hur använder man denna vägledning? Vägledningen börjar med en kort förklaring av Dublinsystemets 
främsta aspekter i Kapitel 1. Dublinsystemet, som ger en grundläggande översikt över vissa av dess 
centrala aspekter, särskilt för dem som är mindre bekanta med systemet. Kapitel 2. Metoder för att 
tillhandahålla information ger en kort introduktion till de metodologiska aspekterna av att lämna 
information inom ramen för Dublinförfarandet. Detta metodologiska avsnitt är inte avsett att vara en 
fullständig vägledning om metoderna för att lämna information, utan ska snarare ge läsaren en förståelse 
av de centrala begreppen liksom utgöra en praktisk vägledning. I kapitel 3. Dublinsystemet lämnas 
närmare uppgifter om Dublinförfarandet och de sökandes informationsbehov under förfarandets olika 
stadier. För att ge läsaren praktiska exempel på hur informationsbehoven kan te sig för olika sökande 
under förfarandet har vi lagt in en väg genom förfarandet för fyra påhittade sökande som introduceras i 
denna praktiska vägledning, som han eller hon kan följa. 
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Denna vägledning har utarbetats i syfte att bemöta behoven hos personer med varierande 
förhandskunskaper om och tidigare erfarenhet av Dublin III-förordningen, eller av att lämna information. 
Kapitlen kan antingen läsas ett och ett för sig, eller i anslutning till de övriga kapitlen, beroende på din 
tidigare erfarenhet. 

Där så behövs kommer rekommendationerna att föregås av en rättslig hänvisning i en ruta ovanför den 
relevanta delen av texten. Med strategiska avstånd har rutor med bästa praxis, praktiska exempel eller 
kompletterande kommentarer även lagts in i dokumentet. Exempel på bästa praxis används för att 
främja ett visst sätt som en medlemsstat arbetar på, och visas mot grön bakgrund i detta dokument. 
Praktiska exempel, som visas i gult, används för att illustrera och klargöra vissa ämnen ännu mer för 
ytterligare förtydligande. Kompletterande kommentarer, i blått, används för att lämna ytterligare 
detaljer och förklaringar. De blå rutorna hänvisar till befintliga Easo-produkter, utbildningskurser eller 
andra förslag till ytterligare läsning.

Hur förhåller sig denna vägledning till nationell lagstiftning och praxis? Detta är ett mjukt 
konvergensverktyg som inte är rättsligt bindande. Det återspeglar vanligen avtalade vägledningar och 
praxis.
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Förteckning över förkortningar och ofta 
använda begrepp

Begäran om 
återtagande

Medlemsstater måste återta en sökande vars ansökan om internationellt 
skydd är under prövning, har återkallats eller avslagits om personen har 
lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat eller befinner sig i en annan 
medlemsstat utan uppehållstillstånd. Där personen är närvarande kan 
medlemsstaten i dessa fall anmoda den andra medlemsstaten att återta den 
sökande genom att skicka en s.k. begäran om återtagande. 

Begäran om 
övertagande

En medlemsstat som har mottagit en ansökan om internationellt skydd men 
bedömer att en annan medlemsstat ska ansvara för prövningen av ansökan 
får anmoda denna andra medlemsstat att överta sökanden. En sådan begäran 
kallas en begäran om övertagande.

Ceas Det gemensamma europeiska asylsystemet

CSO Organisation i det civila samhället

Dublin III-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 
2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat 
som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon 
medlemsstat.

Easo Europeiska stödkontoret för asylfrågor

EU Europeiska unionen

EU+ Europeiska unionens medlemsstater och associerade länder

Eurodac Europeiska databasen över asylsökandes fingeravtryck, inrättad genom 
Eurodac-förordningen (se Eurodac II-förordningen).

Eurodac II-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 
2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer 
för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter 
för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) 
nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 
(omarbetning).

GDPR Allmän dataskyddsförodning (General Data Protection Regulation)

Genomförandeförord-
ningen 

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om 
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land, i dess ändrade lydelse 
enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 
30 januari 2014.
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IOM Internationella organisationen för migration

Medlemsstater Europeiska unionen och associerade länder (Island, Liechtenstein, Norge och 
Schweiz) som tillämpar Dublin III-förordningen.

NGO Icke-statlig organisation (Non-Governmental Organisation)

Non-refoulement Enligt denna princip i internationell människorättslagstiftning är stater 
förbjudna att avvisa, utvisa, återsända eller på annat sätt överföra en enskild 
person till ett annat land om det finns anledning att tro att han eller hon löper 
verklig risk för förföljelse, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
någon annan kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Person som beviljats 
internationellt skydd

En person som inte är medborgare i EU eller ett associerat land (Island, 
Liechtenstein, Norge och Schweiz) som har beviljats internationellt skydd 
(antingen flyktingstatus eller subsidiärt skydd).

Tredjelandsmedborgare Varje person som inte är medborgare i Europeiska unionen och som inte 
heller är medborgare i en stat som deltar i förordning (EU) nr 604/2013 
(Dublin III-förordningen) genom ett avtal med Europeiska unionen (Island, 
Liechtenstein, Norge eller Schweiz). 

UAM Ensamkommande barn (unaccompanied minors)

UNHCR FN:s flyktingkommissariat

VIS Informationssystemet för viseringar är inrättat genom rådets beslut (EG) 
nr 512/2004 av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för 
viseringar (VIS) och definierat i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar 
(VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för 
kortare vistelse.
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1. Dublinsystemet

1.1. Dublinförfarandet

Så snart som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person lämnar in en ansökan om internationellt 
skydd i en av medlemsstaterna, måste denna medlemsstat bedöma vilken medlemsstat som ansvarar 
för att pröva denna ansökan. Grundregeln för det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) 
är att medlemsstater måste pröva varje ansökan om internationellt skydd som lämnats in av en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös person inom medlemsstaternas territorium, och att ansökan ska 
prövas av en enda medlemsstat.

Det obligatoriska förfarandet för att avgöra den ansvariga medlemsstaten för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som inlämnats i en medlemsstat är fastställt i Dublin III-förordningen (1). Detta 
förfarande beskriver de kriterier som ska tillämpas vid beslutet om vilken medlemsstat som ska pröva 
ansökan. I sådana kriterier ingår till exempel huruvida den sökande har en make eller maka som redan 
har ansökt om internationellt skydd i en viss medlemsstat. När ingen ansvarig medlemsstat kan utses 
på grundval av dessa kriterier, ska den första medlemsstat där ansökan om internationellt skydd först 
lämnades in ansvara för prövningen. 

1.2. Grundvalen för det gemensamma europeiska asylsystemet

Varje medlemsstat är skyldig att ha förfaranden på plats för att ge internationellt skydd till 
tredjelandsmedborgare och statslösa personer i behov av sådant skydd. Även om nationella myndigheter 
har det främsta ansvaret för denna skyldighet, har Europaparlamentet och rådet enats om gemensamma 
regler i en serie direktiv och förordningar för att harmonisera förfarandena och garantera höga 
skyddsstandarder inom samtliga medlemsstater. Tillsammans kallas dessa direktiv och förordningar Ceas. 
Dublinsystemet är grundvalen för Ceas och har som syfte att effektivt avgöra den ansvariga 
medlemsstaten för att pröva en ansökan om internationellt skydd. 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning).

Det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas)

Förordningar

Direkt tillämpliga

Dublin
 

Eurodac
 

Easo
 

Direktiv

Tillämpliga genom nationell lagstiftning

Asylförfaranden
 

Mottagningsvillkor
 

Berättigande
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=celex:32013R0604
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1.3. Den rättsliga ramen

Dublinsystemet består av två förordningar och en genomförandeförordning.

Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013)

Dublin III-förordningen är kärnan i Dublinsystemet och fastställer Dublinförfarandet. Den innefattar 
till exempel de hierarkiska kriterier som ska tillämpas för att avgöra vilken medlemsstat som 
ansvarar för att pröva en ansökan om internationellt skydd, förfaranderegler och den sökandes 
rättigheter och skyldigheter inom detta förfarande.

Eurodac II-förordningen (förordning (EU) nr 603/2013)

Eurodac II-förordningen styr Eurodac-databasen. Eurodac innehåller fingeravtryck från 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer och används för att bistå processen för att avgöra 
vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en ansökan om internationellt skydd.

Genomförandeförordningen (kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 ändrad genom  
(EU) nr 118/2014)

Genomförandeförordningen innehåller fler utförliga bestämmelser för att medlemsstaterna 
ska genomföra Dublin III-förordningen. Den innehåller även de fullständiga texterna till de 
gemensamma informationsfoldrar som ska förklara Dublinförfarandet för de sökande samt 
standardformulär som medlemsstaterna ska använda när de genomför Dublin III-förordningen.  

1.4. Vägledande principer för Dublinsystemet

Dublinsystemet är baserat på ömsesidigt förtroende och respekt mellan medlemsstaterna. Alla 
medlemsstater är rättsligt ålagda att respektera principen om non-refoulement och betraktas som säkra 
länder för tredjelandsmedborgare och statslösa personer.

Enligt principen om non-refoulement  i internationell människorättslagstiftning är stater 
förbjudna att avvisa, utvisa, återsända eller på annat sätt överföra en enskild person 
till ett annat land om det finns anledning att tro att han eller hon löper verklig risk för 
förföljelse, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller någon annan kränkning av 
de mänskliga rättigheterna.

För att garantera en effektiv tillgång till asylprövningen måste medlemsstaterna samarbeta med 
varandra för att avgöra den ansvariga medlemsstaten så snart som möjligt. Samarbetet är särskilt viktigt 
när man utforskar möjligheter till familjeåterförening och när familjemedlemmar till barn ska identifieras.

De strikta tidsgränserna och tydliga ansvarighetskriterierna i Dublin III-förordningen ska säkerställa 
en snabb och rättvis tillgång till asylprövningen för dem som ansöker om internationellt skydd. Om en 
medlemsstat inte håller tidsgränsen för att skicka en begäran eller svara på en begäran, eller inte utför 
överföringen i tid, blir den ansvarig för ansökan om internationellt skydd. Eftersom varje ärende skiljer sig 
åt, måste varje Dublinärende prövas enskilt, opartiskt och objektivt.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32014R0118
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Ytterligare Easo-riktlinjer om Dublinsystemet
Easos riktlinjer om Dublinsystemet: Operativa standarder och indikatorer

Det övergripande syftet med denna riktlinje är att stödja medlemsstaterna 
när de genomför centrala bestämmelser i Dublin III-förordningen för att 
uppnå en gemensam tillämpning, och för att stärka Ceas. Detta dokument 
ska ge råd om hur de rättsliga bestämmelserna i Dublin III-förordningen ska 
omsättas i praktiken. Detta dokument är ett verktyg till stöd för den tekniska 
driften av Dublinenheterna vid medlemsstaternas myndigheter. Riktlinjen 
tjänar även som ett verktyg för självbedömning.  

Easos utbildningsmoduler om Dublinsystemet

Easo erbjuder många utbildningsmoduler på asylområdet , varav två är direkt 
förknippade med Dublin III-förordningen.

En övergripande utbildningskurs om Dublin III-förordningen som passar för 
utredare och handläggare.

En övergripande utbildningskurs för identifiering av potentiella Dublinärenden, som passar för 
tjänstemän i främsta ledet som kan komma i kontakt med potentiella Dublinärenden.

Båda utbildningskurserna är tillgängliga som ”utbildning för utbildare”-moduler, vilket betyder 
att deltagarna själva kan utbilda personal i sin organisation, efter att de genomgått modulerna. 
För att få mer information om dessa eller andra Easo-utbildningsmoduler, kontakta din nationella 
kontaktpunkt för utbildning eller kontakta Easo på training@easo.europa.eu

1.5. Vem är Dublin III-förordningen avsedd för?

Dublin III-förordningen är avsedd för

 ■ tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som har ansökt om internationellt skydd i en av 
medlemsstaterna. 

Dublin III-förordningen kan gälla för

 ■ tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som befinner sig i en medlemsstat utan 
uppehållstillstånd men som tidigare ansökt om internationellt skydd i en annan medlemsstat.

Dublin III-förordningen gäller inte för

 ■ personer som beviljats internationellt skydd. 

https://euaa.europa.eu/publications/guidance-dublin-procedure
mailto:training%40easo.europa.eu?subject=
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1.6. Dublinsystemets territoriella tillämpning

Dublinsystemet gäller för alla medlemsstater i EU samt för fyra associerade länder (Island, Liechtenstein, 
Norge och Schweiz) som tillämpar Dublin III-förordningen. 

1.7. Kriterierna för att avgöra ansvarighet och deras hierarki

I Dublin III-förordningen föreskrivs kriterierna för att avgöra den ansvariga medlemsstaten för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd. Det är viktigt att man förklarar för den sökande att ansvar kan 
avgöras på följande grunder:

 ■ Familjeband.

 ■ Tillåten inresa och vistelse.

 ■ Otillåten inresa och vistelse.

 ■ Tidigare asylansökningar.

Dessa ansvarighetskriterier måste tillämpas i hierarkisk ordning. Detta innebär att familjeband väger 
tyngre än tillåten inresa och vistelse osv. 
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Familjeband

Artiklarna 8, 9, 10, 11 och 16  i Dublin III-förordningen

Ansvaret avgörs främst på grundval av den rättsliga närvaron 
av familjemedlemmar i en eller fler medlemsstater.

Tillåten inresa och vistelse

Artikel 12 i Dublin III-förordningen

Ansvaret kan därefter avgöras på grundval av uppehållstillstånd 
eller visum utfärdade av andra medlemsstater.

Otillåten inresa och vistelse

Artikel 13 i Dublin III-förordningen

Vid otillåten inresa i medlemsstaternas territorium,  
eller längre tids otillåten vistelse som överstiger fem månader.

Ansvaret att pröva en ansökan om internationellt skydd avgörs av den första medlemsstat som har 
mottagit en ansökan om internationellt skydd. När samma sökande lämnar in en ansökan i en andra 
medlemsstat, kommer vanligtvis denna andra medlemsstat att be den första medlemsstaten att återta 
den berörda personen, eftersom personen tidigare ansökte om internationellt skydd där. I de fall där den 
första medlemsstaten fastställde ansvaret hos en annan, tredje medlemsstat, på grundval av kriterierna 
ovan, såsom familjeband eller tillåten inresa och vistelse, kommer ansvaret vanligtvis att vila på denna 
tredje medlemsstat.

Det kan vara svårt att avgöra vilken medlemsstat som har ansvar för att pröva en ansökan, 
särskilt om man saknar större kunskap om Dublinförfarandet, eller om ens arbete 
vanligen inte berör Dublin, t.ex. för att man arbetar på ett mottagningscentrum eller utför 
registreringar.

Det är därför viktigt att komma ihåg att ordentligt samla in all information man kan hitta 
som kan hjälpa till att avgöra den ansvariga medlemsstaten. Dublinenheten i ditt land 
kommer att veta hur man ska hantera indikationer på att en annan medlemsstat kan vara 
ansvarig.
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Ytterligare läsning och utbildning

Med Easos utbildningsmodul för identifiering av potentiella Dublinärenden kan 
du förstå indikatorer för Dublinärenden och hur man bedömer dem på rätt sätt 
och hänvisar till den ansvariga Dublinenheten i din medlemsstat. Din nationella 
myndighet kommer att erbjuda  liknande utbildningar med Easos hjälp.

Med ”EASO Practical guide on the implementation of the Dublin III 
regulation: personal interview and evidence assessment” kan du bättre förstå 
Dublinindikatorerna, hur man bedömer dem och lämnar information om dem till 
de sökande och samtidigt inhämtar den information från dem som man vill veta. 

1.8. Familjesammanhållning enligt Dublinförfarandet (artiklarna 8, 
9 och 10)

Det är viktigt att den sökande förstår vilka personer han eller hon skulle kunna återförenas med enligt 
Dublin III-förordningen, och vilka personer som är uteslutna. Du kan hitta mer information om detta 
i Bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning.

 ■ Om den fastställande medlemsstaten finner att en annan medlemsstat har ansvar för att pröva 
sökandens ansökan om internationellt skydd, kan de skicka en begäran till denna medlemsstat om 
att överta sökanden. 

 ■ Den anmodade medlemsstaten måste acceptera att den har ansvar för att återförena den 
sökande med hans eller hennes familjemedlemmar enligt Dublin III-förordningen. 

 ■ Det ska tydligt förklaras för de sökande att ju starkare bevis eller indicier de kan lämna 
för närvaron av närstående och/eller beroendeställning, desto lättare kan den berörda 
medlemsstatens ansvar fastställas. 

 ■ I ärenden som avser vuxna sökande måste den sökande lämna in ett skriftligt samtycke.  

 ■ Ärenden som avser familjesammanhållningen för ensamkommande barn bör endast 
genomföras om det är till barnets bästa, och den avgörande medlemsstaten och den 
anmodade medlemsstaten bör ha ett nära samarbete med varandra när de bedömer om 
familjesammanhållning är till barnets bästa.

1.9. Beroendeställning och diskretionär bedömning

Enligt Dublin III-förordningen har medlemsstaterna vissa ytterligare möjligheter att sammanföra 
familjemedlemmar och släktingar, eller att helt avvika från kriterierna som används för avgöra 
ansvarighet. Detta gäller följande specifika ärenden. 
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Beroendeställning (artikel 16)

Sökande kan vara beroende av assistans från ett barn, ett syskon eller en förälder som är lagligen bosatt 
i en medlemsstat, eller omvänt. Medlemsstaterna ska normalt hålla samman eller sammanföra den 
sökande med detta barn, syskon eller denna förälder vid graviditet, ett nyfött barn, allvarlig sjukdom, 
allvarligt funktionshinder eller hög ålder. De berörda personerna måste skriftligen uttrycka önskemål 
om detta. Enligt Dublin III-förordningen måste familjebanden redan ha funnits i ursprungslandet och 
omsorgsgivaren måste vara kapabel att ge den assistans som behövs. 

Suveränitetsklausulen (artikel 17.1)

En medlemsstat får när som helst besluta att pröva en ansökan om internationellt skydd som den har 
mottagit av sökanden i denna medlemsstat, även om denna medlemsstat inte är ansvarig för ansökan. 

Den humanitära klausulen (artikel 17.2)

En medlemsstat får anmoda en annan medlemsstat att överta en sökande för att sammanföra alla 
närstående av humanitära skäl, när som helst innan ett första beslut har fattats om ämnet i ansökan. 
Dessa grunder kan i synnerhet baseras på familjeskäl eller kulturellt betingade faktorer, även om 
den andra medlemsstaten inte är ansvarig enligt kriterierna för att avgöra ansvaret eller på grund av 
beroendeställning. De berörda personerna måste lämna sitt samtycke skriftligen.

1.10. Undvika sekundär förflyttning

Begreppet sekundär förflyttning avser tredjelandsmedborgares och statslösa personers resor mellan 
två olika EU+-länder utan föregående samtycke från nationella myndigheter och i syfte att söka 
internationellt skydd eller att uppehålla sig olagligen (i något EU+-land).

Det är viktigt att säkerställa att den sökande förstår att en enda medlemsstat ska ansvara för att pröva 
hans eller hennes ansökan om internationellt skydd och att sökanden inte har någon valfrihet vad gäller 
vilken medlemsstat detta kommer att bli. 

Det är i detta sammanhang särskilt viktigt att den sökande förstår 

 ■ Dublin III-förordningens hierarki av kriterier för att avgöra ansvarighet,

 ■ möjligheterna att återförenas med familjemedlemmar genom Dublin III-förordningen,

 ■ att alla medlemsstater är bundna av de bestämmelser som avtalats på EU-nivå eller tillämpar 
liknande nationella bestämmelser vad gäller den sökandes rättigheter till inkvartering och andra 
grundläggande behov, men också vad gäller sökandens skyldigheter,

 ■ under vilka villkor de sökande kan erhålla materiellt bistånd i alla medlemsstater.  

Du kan behöva betona att

 ■ den sökande kan skickas tillbaka till en annan medlemsstat om han eller hon deltar i sekundära 
förflyttningar, vilket kan fördröja rätten till asylprövning.
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1.11.  Tidsgränser i Dublinförfarandet

I Dublin III-förordningen föreskrivs olika tidsfrister för varje etapp i förfarandet. Det är mycket viktigt att 
de sökande känner till dessa, även om det inte är lika viktigt att de känner till alla tidsfrister under alla 
etapper av förfarandet. 

Det kan vara ansträngande för den sökande att inte veta när beslutet kommer att utfärdas. För att 
undvika en sådan situation kan det vara nyttigt att förklara de allmänna tidsfristerna i förordningen. 
Beroende på ärendet kan detta innefatta: den sista tidpunkt som en begäran om återtagande/
övertagande måste göras till den andra medlemsstaten, och inom vilken tidsfrist den anmodade 
medlemsstaten måste svara på begäran, samt tidsgränsen för att utföra överföringen. Den sökande 
måste i vilket fall informeras om tidsfristen för att lämna in ett överklagande eller omprövning mot 
överföringsbeslutet efter att han eller hon har meddelats om detta.

Att säkerställa att de sökande känner till de tidsfrister som är relevanta för deras ärende och att ge dem 
realistiska förväntningar på tidslängden för de olika etapperna i deras förfarande hjälper till att öka 
förtroendet. För att korrekt räkna ut tidsfristerna ska det även noteras att sökanden inte bara måste 
förstå hur lång tidsfristen är, utan också från vilken tidpunkt den börjar löpa. Ta dig tid att förklara de 
relevanta tidsfristerna i din medlemsstat.

För en grafisk illustration av tidsgränserna i Dublinförfarandet, se Bilaga III. Tidsfrister i 
Dublin III-förordningen. 

Bilaga II – Genomförandeförordningen

1.12. Bevis i Dublinförfarandet

Det är viktigt att den sökande förstår att en medlemsstat som anmodas överta hans eller hennes 
ansökan kommer att begära att bevis eller indicier läggs fram som bekräftar om det verkligen är den 
ansvariga medlemsstaten. Det är därför viktigt att den sökande överlämnar alla delar som kan stödja 
hans eller hennes ansökan till myndigheterna. Om den sökande får praktiska exempel på vad som kan 
utgöra bevis, kan han eller hon lättare förstå vad han eller hon bör överlämna till myndigheterna. 
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Exempel på bevis som ska betonas för den sökande

Identitetshandlingar

 ■ Pass

 ■ Identitetskort

 ■ Körkort

Familjedokument 

 ■ Födelsecertifikat

 ■ Vigselbevis

 ■ Familjebok

Resehandlingar

 ■ Biljetter och 
hotellräkningar

 ■ Viseringar

 ■ Stämplar vid in- eller 
utresa

Officiella dokument

 ■ Uppehållstillstånd

 ■ Olika officiella 
dokument

 ■ Utdrag ur rapporter 
från internationella 
organisationer

Personliga dokument

 ■ Räkningar

 ■ Foton

Medicinska handlingar

 ■ Medicinska 
rapporter

 ■ DNA-testresultat

Det är viktigt att ta upp de väsentliga delarna av informationen från alla relevanta 
områden där du vill att en sökande ska lämna in bevis. Om en sökande till exempel inte 
känner till kriteriet beroendeställning kan han eller hon glömma att nämna närvaron av en 
släkting i beroendeställning. Om sökanden å andra sidan tydligt uppger att han eller hon 
inte har någon släkting i beroendeställning, kommer sökanden inte att behöva få utförlig 
information om alla aspekter av denna del av förfarandet. Du kan läsa mer om hur man 
anpassar sitt budskap till sökanden i nästa kapitel om metodologi. 

Ytterligare Easo-riktlinjer om Dublinsystemet 

EASO Practical guide on the implementation of the Dublin III regulation: 
personal interview and evidence assessment

Med denna vägledning kan läsaren lättare utföra den personliga intervjun 
enligt Dublinförordningen med en person som ansöker om internationellt 
skydd. Den hjälper även användaren att utföra en objektiv och opartisk 
enskild bedömning av bevis genom att likvärdigt tillämpa de rättsliga 
kriterierna och gemensamma standarderna. Denna vägledning är främst 
avsedd för personal vid Dublinenheterna, registreringshandläggare, 
ärendehandläggare och gränsbevakningstjänstmän, som intervjuar de 
sökande för att avgöra vilken som är ansvarig medlemsstat på de nationella 
behöriga myndigheternas vägnar.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
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2. Metoder för att tillhandahålla 
information 

Sökande kan förses med information enligt Dublinförfarandet på många olika sätt och i många olika former. 
Du kanske förklarar Dublinförfarandet för en familj på fyra, eller så har du en jourtelefon för akuta samtal 
för uppdateringar av en sökandes förfarandestatus. Du kanske utformar en affisch om familjeåterförening 
eller en animation som ska användas i ett mottagningscentrum om följderna av att avvika från enheten. I 
alla dessa exempel försöker du ge de sökande information om Dublinförfarandet. I detta kapitel beskriver vi 
de vanligaste metoderna för att göra detta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Vidareutbildning om tillhandahållande av information

Det anses i allmänhet kräva särskild expertis att förse sökande med information. I 
detta kapitel förklaras metoderna för att tillhandahålla information kortfattat, 
men för att förstå ämnets hela komplexitet och kunna använda denna kunskap i 

praktiken rekommenderar Easo att man följer en särskild utbildningsmodul om ämnet.

Därför erbjuder Easo en modul som kallas Kommunikation med och tillhandahållande av 
information till asylsökande, som beskriver de nödvändiga färdigheterna för att utforma, planera 
och genomföra tvärkulturella kommunikationsstrategier. Målet med denna modul är att hjälpa 
utövarna att bedöma behoven av information hos personer som behöver internationellt skydd, och 
hos dem som söker och potentiellt mottar internationellt skydd, vilket slutligen gör att praktikanten 
kan anpassa och sprida tillgängliga meddelanden genom lämpliga kanaler.

Om du är intresserad av att delta i Easos utbildningsträffar, kontakta den person som ansvarar för 
utbildningsträffarna vid din myndighet för att få mer information.

2.1. Typer av kommunikation

Under denna punkt beskrivs de vanligaste formerna av kommunikation med sökande, liksom vanliga 
kommunikationskanaler, områden som bör uppmärksammas, förslag och vad som bör och inte bör göras.

2.1.1. Val av kommunikationskanal

Vissa sätt att kommunicera passar din publik bättre än andra. Det är därför viktigt att i förväg välja en 
lämplig kommunikationskanal. När du väljer en kommunikationskanal, se till att kanalen följer principerna 
nedan.
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Tillgänglig
se till att du kan använda den kanal du väljer

Passar dina målsättningar
se till att välja den kanal som gör att du  

uppfyller dina kommunikationsmål

Passar din publik
se till att den kanal du använder är  

anpassad till den/de person(er) du vänder dig till

Praktiskt exempel

Du måste förklara nästa etapp i Dublinförfarandet för ett ensamkommande barn. Du väljer att hålla 
ett kort samtal mellan fyra ögon med den sökande eftersom det är viktigt att barnet förstår dig väl. 
Ni träffas i ett barnvänligt rum för intervjun. 

Det finns andra faktorer som är viktiga att tänka på vid valet av en kommunikationskanal. Dessa faktorer 
innefattar

 ■ den tid det kommer att ta att överföra ditt meddelande,

 ■ ditt meddelandes komplexitet,

 ■ ditt meddelandes konfidentialitet,

 ■ behovet att spela in ditt meddelande.

Praktiskt exempel

Du väljer att sätta upp affischer i väntrummet eftersom du vill låta alla nyanlända sökande veta 
att det är viktigt att dela med sig av information om familjemedlemmar i Europa, så att du kan 
överväga att återförena dem. 

Blanda dina sätt att kommunicera

I praktiken kommer du troligen att använda olika kommunikationskanaler för samma verksamhet. 
Under Dublinförfarandet kommer du att använda broschyrer, förklara förfarandet under den 
personliga intervjun enligt Dublinförordningen, och kanske ha affischer på kontoret om förfarandet 
för familjeåterförening. Denna blandning av kommunikationskanaler bidrar till att öka effekten av ditt 
meddelande, eftersom

 ■ det kan vara svårt att nå sökande genom en enda kommunikationsform,

 ■ sökande kan finna det svårt att förstå ditt meddelande.

Att blanda olika former av kommunikation kan därför hjälpa till att förstärka både meddelandet och 
förståelsen av meddelandet.
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2.1.2. Muntlig kommunikation

Muntlig kommunikation är den vanligaste formen av kommunikation. När information om 
Dublinförfarandet förmedlas muntligt kan det hända att man förklarar processen för en enskild 
sökande, men kanske också för en större grupp vid en särskilt utformad informationsträff. Att förmedla 
informationen muntligt är det vanligaste sättet, men kan ändå vara svårt. Tänk på punkterna nedan när 
du förmedlar information muntligt, oavsett om det är till en grupp eller en enskild person.

Tala långsamt 
och lugnt

 ■ Tala inte för snabbt när du talar till en enskild person eller en grupp. 
Du har troligen lämnat din information många gånger tidigare, men 
din publik kommer troligen att höra den för första gången.

 ■ Att tala långsamt och lugnt gör att din publik kan hålla jämna steg 
med dig. Om du talar i en långsammare takt kan också tolkarna 
lättare förstå vad du säger, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten på 
det du säger.

Välj rätt språk 
när du talar

 ■ Undvik helst komplexa ord och meningar när du lämnar 
information. Detta innebär inte att du bör ”sänka” det du vill säga.

 ■ Använd istället relativt korta och tydliga meningar. Börja med vad 
som är viktigast och hoppa över oviktiga detaljer.

 ■ Förklara (delar av) det du vill säga lite mer, med andra ord, om så 
behövs.

 ■ Upprepa de främsta punkterna i ditt meddelande. Vänd dig direkt 
till den sökande, säg till exempel ”du ska” istället för ”man måste”.

Använd en lämplig 
volym när du talar

 ■ Det är viktigt att människor kan höra dig ordentligt när du talar. 
Detta är också en grundregel: använd den volym du behöver för att 
göra dig hörd, men inte högre än så.

 ■ Att tala högt eller skrika kan uppfattas som aggressivt, särskilt när 
man talar till en enskild person. Detta kan dock vara nödvändigt 
när du vill ge instruktioner till en stor grupp.

 ■ En fråga som ”hör ni mig bra?” innan du börjar kan hjälpa dig att 
justera din volym.

Använd din rösts 
tonala kvalitet

 ■ Den ton som din röst har är viktig eftersom den kan hjälpa dig att 
betona ett budskap eller knyta an till en sökande.

 ■ Visa till exempel att något är viktigt genom att använda en allvarlig 
ton. Om du vänder dig till barn kan en vänlig ton hjälpa dig att 
knyta an till dem.

Också när du använder tolkar och/eller kulturmedlare i ditt förfarande är det bäst att 
upprätthålla ovanstående strategi. Också när din publiks förståelse av vad du säger är 
begränsad utan tolk, är ditt sätt att säga det ändå betydelsefullt och uppmuntrar publiken 
till att lyssna aktivt och öka sin förståelse.
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Digitala kommunikationsmedel

Efter att fler sätt att kommunicera med sökande digitalt eller över telefon har införts kanske du 
kommer att tala med dem genom detta medium oftare. Både på nätet och över telefon bör du tänka på 
att det är mycket svårare att uppfatta tecken från den sökandes icke-muntliga kommunikation. Det är 
också viktigt att tänka på att den opersonliga atmosfären gör det svårare att bygga upp ett förtroende 
med sökanden. 

När du väljer att enbart kommunicera över telefon eller nätet, tänk på följande:

 ■ Kontrollera din anslutning så att du är säker på att dina meddelanden når fram till sökanden.

 ■ Kontrollera om ditt meddelande har nått den sökande, se även avsnitt 2.3. Främja förståelse.

 ■ Tala långsamt och ta oftare pauser för att kontrollera om det finns några tecken på att den 
sökande har missförstått informationen.

 ■ Understöd det du vill säga med lämplig icke-muntlig feedback , se även avsnitt 2.1.4. Icke-muntlig 
kommunikation. 

2.1.3. Kommunikation genom tolk

Du måste använda en tolk om du inte talar flytande på ett språk som den sökande förstår. Se till att följa 
punkterna nedan när du förmedlar information till en sökande genom tolk.

Undvika att använda 
komplexa ord och 

meningar

 ■ Undvik komplexa ord och meningar. Också utbildade tolkar kan bli 
förvirrade av komplexa förfaranden och terminologiska begrepp.

 ■ Se till att tolkarna inte finner det svårt att låta dig veta om de har 
problem med att förstå något.

Tala direkt  
till sökanden

 ■ Tala direkt till sökanden och låt sedan tolken fortsätta med 
tolkningen.

 ■ Den sökande ska förstå att du vänder dig till honom eller henne 
med det du säger och inte till tolken.

Easos utbildning om tolkning i asylsammanhang

Easo erbjuder en specialiserad utbildningsmodul som kallas tolkning i 
asylsammanhang som särskilt utformats för tolkar som arbetar i sammanhang 
avseende asyl. Modulen ger en allmän översikt över asylkontexten ur tolkarnas 
synvinkel och de huvudsakliga tolktekniker som behövs i asylprocesser.

2.1.4. Icke-muntlig kommunikation

Närhelst du är i direkt kontakt med någon så talar också din kropp. När du lämnar information till en 
sökande är därför ditt kroppsspråk viktigt. Kom ihåg att ditt kroppsspråk kan förstärka vad du säger.
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Säg hej med ett 
leende

 ■ •När du hälsar på en sökande ska du ha en positiv och empatisk 
attityd.

 ■ Du kan till exempel säga hej med ett leende. När du ler signalerar 
du till andra personer att du inte är farlig, vilket hjälper till att 
bygga upp förtroende.

Försök hålla 
neutrala 

ansiktsuttryck

 ■ Börja med att använda ett neutralt, öppet ansiktsuttryck. Detta 
hjälper dig att överföra budskapet utan förvirring, och gör att du 
lämnar plats åt den sökandes svar.

 ■ Du kan naturligtvis anpassa ditt ansiktsuttryck efter svaret du får, 
men behåll alltid en professionell attityd.

Tänk på din hållning

 ■ Undvik sådant som att korsa armarna, sitta på ett bord eller 
vända ryggen åt den sökande, då detta kan ge den sökande ett 
oprofessionellt intryck.

Ge icke-muntlig 
feedback till den 

sökande

 ■ När du lyssnar på sökande kan du nicka för att signalera att du hör 
och förstår vad de säger.

 ■ Du kan också höja dina ögonbryn för att visa att du inte förstår.

Använd dina händer

 ■ Neutrala handgester kan hjälpa till att förklara vad du menar.
 ■ Du kan till exempel räkna till sex på dina fingrar när du förklarar 

den sex månader långa tidsgränsen för överföring.
 ■ Undvik aggressiva handgester eller att peka på den sökande med 

ditt finger.

Var medveten om kulturella skillnader. Icke-muntlig feedback från en sökande kan visa 
att de förstod vad du sa, till exempel för att de nickade medan du talade. Detta kan dock 
också göras av en känsla av respekt, medan själva budskapet gick förlorat. 

Dina icke-muntliga signaler är också viktiga. Det du säger kan låta som goda nyheter för 
dig, men kan uppfattas negativt av den sökande. Ge också plats åt deras känslomässiga 
reaktioner genom att bevara en professionell och neutral attityd.

2.1.5. Skriftlig kommunikation

När du skriver ett brev, ett meddelande eller ett beslut använder du ett indirekt medium för att 
kommunicera och överlämna information till den sökande. Skriftlig kommunikation kan användas när ett 
budskap inte kräver personlig samverkan eller omedelbar feedback. Det kan vara mycket effektivt för att 
överlämna stora mängder information, men kan också leda till missförstånd, särskilt om det inte finns tid 
att ställa uppföljningsfrågor.
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Vi rekommenderar därför att du följer tipsen nedan.

Använd ett 
tillgängligt språk

 ■ När du förmedlar information i skrift, se till att använda ett 
okomplicerat och direkt språk.•Korta meningar och lättförståeliga 
ord hjälper till att förmedla det du vill säga.

Använd visuella 
hjälpmedel för att 

stödja din text

 ■ Visuella hjälpmedel kan förbättra förståelsen av din text.
 ■ Också när du ger skriftlig information till personer som inte förmår 

läsa och skriva, t.ex. information om förfarandet, kan visuella 
hjälpmedel underlätta förståelsen när innehållet förklaras för 
dem, eftersom betydelse kan hämtas från de visuella hjälpmedlen 
istället för texten.

Tillgängliggör 
översättningar

 ■ Se till att de dokument du tänker överlämna till den sökande finns 
till hands, på ett språk som han eller hon förstår, och ta dig tid att 
förklara det som står i dokumenten som du ska överlämna.

 ■ Också när en sökande berättar att han eller hon talar engelska 
som andraspråk bör du överväga att även lämna den skriftliga 
informationen på hans eller hennes modersmål för ökad förståelse.

Lämna plats för 
uppföljningsfrågor

 ■ Du kan öka förståelsen av den information du överlämnar i skrift 
genom att förklara innehållet, men också genom att lämna plats 
åt frågor vid ett senare tillfälle, efter att den sökande har läst 
dokumentet.

 ■ Detta är vanlig praxis när man till exempel överlämnar 
Dublinbroschyren.

2.1.6. Audio-visuella utsändningar

En annan kommunikationskanal som kan förbises vid tillhandahållandet av information om 
Dublinförfarandet är användningen av utsändningar. Detta kan göras med audio-visuella medel, eller 
med uteslutande ljud eller bild. Du kan använda videor, radioutsändningar, statiska affischer eller 
animationer för att förklara delar av förfarandet. 

Något som karakteriserar dessa medel att kommunicera med en sökande är att informationen bara går 
åt ett håll och att inget växelspel förekommer. Det faktum att informationen sänds gör att det troligen 
förekommer en hel del distraktioner, vilket gör utsändningar mindre lämpliga för intrikata, utförliga 
budskap. 

Detta innebär att ditt budskap bör följa tipsen nedan.

Så tydligt  
som möjligt

 ■ Undvik komplicerade budskap som kräver en massa förklaringar.
 ■ Fokusera istället på ett enda budskap, använd klara formuleringar 

och utnyttja visuella hjälpmedel.
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Så tillgängligt  
som möjligt

 ■ Tänk på att en del av det du säger kan gå förlorat på grund av 
externa faktorer eller distraktioner.

 ■ Upprepa därför vad du menar, använd undertexter där så är möjligt 
och hänvisa till en källa där det går att läsa ditt budskap igen med 
kompletterande förklaring.

Så riktat  
som möjligt

 ■ Undvik att rikta ditt budskap till en stor grupp sökande.
 ■ Försök istället att anpassa det du säger till mindre, mer unika 

grupper så att de bättre kan känna igen sig i ditt budskap och 
troligare kommer att agera.

Praktiskt exempel

Din myndighet vill öka användningen av förfarandet för familjeåterförening enligt Dublinsystemet. 
Du väljer därför att starta en kampanj riktad mot ensamkommande barn, med affischer, korta 
meddelanden på skärmar i mottagningscentrumet och annonsering på sociala medier med 
budskapet: 'berätta för oss om du har familj i ett annat land'. På så sätt behöver du inte förklara 
hela förfarandet, utan bara en del av det, vilket gör att budskapet lättare når sin publik.

2.2. Principer för att tillhandahålla information

Såsom betonas i avsnitt 2.1.6. Audio-visuella utsändningar, finns det ett par principer som gäller när man 
ska tillhandahålla information till sökande. Du ska vara väl förberedd, känna din publik och anpassa det 
du säger så mycket som möjligt till den sökande. Dessa principer förklaras kort i detta avsnitt.

2.2.1. Situationsmedvetenhet

När du personligen förmedlar information till en sökande är det viktigt att du skapar rätt miljö för er 
diskussion. En väl inrättad miljö kan hjälpa den sökande att känna sig säkrare i samverkan med dig, vara 
mindre distraherad och kunna ta in den tillhandahållna informationen så mycket som möjligt.

Lugna den sökande

 ■ Om så är möjligt, starta inte din informationsträff på en gång.
 ■ Ta dig istället tid att presentera dig ordentligt och samtala lätt 

för att bryta isen och bygga upp förtroendet mellan dig och den 
sökande.

Använd en plats 
som medger 

konfidentialitet

 ■ Den sökande kan vilja avslöja personlig information för dig. Välj 
därför en plats där det går att samtala privat så att den sökande 
kan ställa frågor eller dela med sig av information utan att bli 
avlyssnad.
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Tala till individer 
snarare än grupper

 ■ När du tillhandahåller information, försök att inte vända dig till 
större grupper på en gång.

 ■ Dela istället in grupperna i mindre grupper, för att minimera 
distraktioner och så att du kan ta upp enskilda frågor och 
förhållanden ordentligt.

Bästa praxis

För sökande med vissa former av sårbarhet används särskilda rum för privata samtal. 
Ensamkommande barn får till exempel sin information i en barnvänlig miljö med en förmyndare 
närvarande. Det kan också vara god praxis att vara genusmedveten, till exempel genom att involvera 
kvinnliga intervjuare och tolkar där så är relevant och möjligt. 

2.2.2. Tvärkulturell medvetenhet

När du tillhandahåller information är det viktigt att du är medveten om kulturella skillnader. Ju mer du 
förstår om andra kulturer, desto lättare är det att undvika att du missförstår den sökande eller att den 
sökande missförstår dig. Detta kommer att effektivisera förmedlingen av information.

Var medveten om 
din position

 ■ Som förmedlare av information har du en officiell ställning i 
asylsystemet. I den sökandes ögon befinner du dig därför i en 
maktställning.

Bedöm din 
publiks behov

 ■ Varje sökande är annorlunda. Försök vara proaktiv för att lägga 
märke till alla särskilda behov som den sökande kan ha.•Det är inte 
ovanligt att sökande inte känner till sina särskilda behov och det 
stöd som de kan få.

Upprätthåll en 
öppen attityd

 ■ Om den sökande tystnar eller har luckor i ett svar eller svarar 
obegripligt är det bara mänskligt att frestas att göra antaganden. 
Försök dock att undvika att tolka saker som den sökande inte har 
sagt eller skrivit ner.

 ■ Kom ihåg att du också skulle kunna missförstå den sökande.•Att 
kategorisera människor direkt efter att man träffat dem är en 
normal reaktion. Försök dock att hålla dig öppen, oavsett dina 
tidigare personliga och yrkesmässiga erfarenheter.

Undvik att göra 
antaganden

 ■ Även om det är statistiskt bekräftat att sökande från vissa länder 
till exempel kan vara mer påverkade av vissa politiska, religiösa 
eller sociala grupper ska du undvika sådana antaganden om den 
sökande som sitter framför dig om du inte känner till dennes 
enskilda fall.       
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Var respektfull

 ■ Även om du inte själv blir behandlad med respekt, försök att själv 
behålla respekten, eftersom detta är ett av de få sätten att bygga 
upp förtroende och få respekt tillbaka.

Ord kan ha olika 
betydelser

 ■ Tänk på att ord kan ha olika betydelser i olika kulturella 
sammanhang eller används på olika sätt.

 ■ Om ni till exempel diskuterar begrepp som ”familj”, broder, syster, 
faster, moster, farbror, morbror osv., se till att ni har samma 
förståelse av de använda begreppen.

2.2.3. Förberedelser

Det bästa sättet att undvika överraskningar och vara effektiv när man tillhandahåller information är att 
komma förberedd. 

Det är viktigt att du alltid bekantar dig med ärendet för att anpassa de viktigaste 
punkterna i den tillhandahållna informationen efter den sökandes individuella behov och 
förhållanden. Särskilt när du har lite tid för att förbereda dig och/eller tillhandahålla din 
information, kan det göra stor skillnad att veta vilken information som är mest avgörande 
för ärendet. Tänk dock på att den sökande kanske inte har avslöjat alla relevanta delar före 
ert möte. Det är t.ex. viktigt att inte missa att förklara familjeåterföreningsprincipen, bara 
för att den sökande inte tidigare har avslöjat att han eller hon har familjemedlemmar i en 
medlemsstat.

Vi rekommenderar därför att du följer tipsen nedan.

Lär känna din 
publik

 ■ När du förbereder dig inför en informationsträff måste du se på din 
publiks behov.

 ■ Vilka är de, varför är de här och vilken information är nödvändig/
användbar för dem i detta skede av förfarandet? Vad söker de?

 ■ De vägledande frågorna här ovan kan hjälpa dig avgöra vad du ska 
säga, varför, hur och när.

Ha stödmaterial  
till hands

 ■ Om du kan, försök att ha allt utdelningsmaterial och andra verktyg 
(i rätt språkversioner) till hands.

Känn till vart du ska 
vända dig för extra 

information

 ■ Din publik kan ha ytterligare frågor som du inte genast kan svara på.
 ■ Du kan förbereda kompletterande källor som den sökande kan 

vända sig till för extra information.
 ■ Du kan också ha en förteckning över hänvisningar som den 

sökande kan vända sig till för att få nödvändigt ytterligare stöd.
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2.2.4. Anpassa budskapet till publiken

Den tillhandahållna informationen ska vara så relevant som möjligt för den sökande: ett budskap som 
särskilt anpassats för publiken fastnar bättre. Om du kan anpassa det du vill säga till din publik kan du 
därför tillhandahålla information effektivare.

Bestämma publiken

Det finns många sätt som människor kan indelas på. Gemenskaper kan indelas i ålder, kön, etnicitet, 
utbildning, rättslig status, osv. Alla dessa faktorer kan avgöra hur ett budskap tas emot och förstås, 
och det är därför viktigt att du bedömer din publik väl och innan du överlämnar information. På så sätt 
kan du optimera vad du vill säga till den/de person(er) som sitter framför dig. Detta ökar förståelsen, 
koncentrationen och förtroendet mellan dig och den sökande. Detta gör också processen mycket mer 
ändamålsenlig för dig. 

Vid tillhandahållandet av information om Dublinförfarandet de vanligaste faktorer som bör övervägas när 
man ska anpassa sitt budskap som följer. 

n Förfarandestadiet  efter registreringen är det t.ex. mindre relevant att återigen förklara 
detta stadium

n Åldern barn måste t.ex. ha ett barnvänligt språk och mer tid

n Läs- och skrivkunnighet  använd t.ex. mindre eller ingen text alls, och mer visuella hjälpmedel 
vid låg läs- och skrivkunnighet

n Utbildning  att t.ex. ha en examen innebär inte att den sökande redan känner till 
Dublinförfarandet

n Språk ta t.ex. med en tolk om du inte talar deras språk

n Sårbarhet sökande som är sårbara behöver t.ex. en specialiserad expertstrategi

Praktiskt exempel

Du planerar en informationsträff för en familj enligt Dublinförfarandet. Eftersom familjen redan är 
registrerad fokuserar du på nästa stadium för dem. Familjen har barn i åldern 10 och 12 år, och du 
tar med visuella hjälpmedel för deras skull för att understödja det du vill säga. Eftersom familjen 
bara talar farsi har du ordnat så att en tolk kommer att närvara. Du talar en kort stund med tolken 
inför träffen för att förklara vad du ska göra.

Sårbarhet

Sårbara personer ska särskilt beaktas. Personer kan vara sårbara om de till exempel är barn, 
ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, äldre personer, gravida kvinnor, 
ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med psykisk 
funktionsnedsättning, offer för allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller om de har 
behov baserade på sexuell läggning eller könsidentitet och uttryck av könsegenskaper (med egen 
bedömning som grund).
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Tänk på att personen framför dig kan vara sårbar och ha särskilda behov som måste 
särskilt uppmärksammas. Personen kan behöva specifik information och/eller behöva en 
annan kommunikationskanal och strategi. Inte alla former av sårbarhet är synliga. Det är 
möjligt att dina kollegor inte tidigare lagt märke till en sårbarhet.

Anpassningsmetoder

Det finns olika sätt för att anpassa din strategi när du ska lämna information till din publik. Här är några 
tips.

Anpassa budskapet

 ■ När märker till att din publik finner att det är svårt att följa det du 
säger eller när du, innan du talar med dem, tänker att de kan finna 
det svårt att följa vad du planerar att säga bör du fundera på att 
omformulera ditt budskap.

 ■ Använd till exempel kortare meningar, använd (mer) stödmaterial, 
ge (fler) exempel och använd fler kontrollfrågor. Se även 2.3 om att 
främja förståelse.

Anpassa din 
strategi

 ■ Om din publik har särskilda behov vid informationsförmedling, 
överväg att flytta till ett privat mötesrum, involvera kulturmedlare 
för att hjälpa till att förmedla budskapet eller blanda in olika 
kommunikationskanaler i din strategi.

Anpassa din miljö

 ■ Överväg den miljö där du tillhandahåller informationen. Saker du 
kan göra är att kontrollera att rummet är tillräckligt ljust, och att 
undvika en fängelseliknande miljö. Några små anpassningar kan 
ofta hjälpa mycket.

 ■ Om så är möjligt och relevant, fundera på om de sökande föredrar 
personal av ett visst kön.

Ta mer tid,  
eller ta en paus

 ■ Din publik kanske har problem med att förstå dig, eller kanske 
finner det svårt att förbli fokuserade en längre tid.

 ■ Genom att lägga mer tid på träffen och ta en eller flera pauser 
under din tid med den sökande kan du hjälpa honom eller henne 
att bearbeta vad du har sagt och öka förståelsen och förtroendet.

Praktiskt exempel

Du har fått veta att du kommer att registrera en äldre sökande. Då du under detta stadium ska 
lämna viss preliminär information om Dublinförfarandet förbereder du dig genom att samla in 
broschyrer och visst stödmaterial, eftersom du tror att den sökande kan ha någon form av sårbarhet 
som du ännu inte känner till, t.ex. nedsatt hörsel eller oförmåga att läsa och skriva. Du meddelar 
dessutom din chef att du kan behöva extra tid med den sökande för att ordentligt förklara vad som 
händer och vad som kommer att hända härnäst.
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2.3. Främja förståelse

För att dina budskap och ansträngningar att lämna informationen ska vara verkningsfulla är det viktigt att 
du kontrollerar om din publik har förstått vad du har sagt och agerar på lämpligt sätt om de inte förstod. I 
denna del ingår kontrollmetoder, metoder för att få feedback från din publik, andra sätt att följa upp med 
publiken efter att du har lämnat information och vikten av att hantera felaktig information.

2.3.1. Kontrollmetoder

För att förstå om din publik har förstått vad du har sagt till dem behöver du aktivt kontrollera om den 
sökande har förstått vad du delade med honom eller henne. 

Kontrollmetoder du kan överväga är:

Att uppmuntra de 
sökande att göra 

anteckningar

 ■ I början av informationsträffen, om den sökande kan skriva, kan 
du uppmuntra honom eller henne att göra anteckningar under ert 
samtal.

 ■ Mot slutet av träffen kan du och den sökande tillsammans gå 
igenom anteckningarna för att se om något var oklart eller 
komplicerat.

Att sammanfatta 
vad du har sagt och 

kontrollera

 ■ Efter ert samtal, eller efter ett särskilt avsett informationsavsnitt, 
kan du sammanfatta vad du har sagt genom att åter betona de 
främsta punkterna och fråga om den sökande har förstått vad du 
har sagt.

Ställ en testfråga

 ■ Utan att sätta igång en ”frågesport” för din publik om deras 
kunskaper kan du ställa mer utförliga frågor för att se om de har 
förstått en viss punkt och överväga att fråga dem ”kan ni säga mig 
vart ni måste gå?” när du just har förklarat ett kommande möte.

Låt dem upprepa 
med egna ord

 ■ Du kan be din publik upprepa vad du just har sagt, med egna ord.
 ■ På så sätt kan du avgöra om de har missförstått något eller om den 

sökande missade någon viktig information.
 ■ Med denna metod kan din publik dessutom bättre förstå vad du 

har sagt.

Ge plats åt 
ytterligare frågor

 ■ Fråga den sökande om han eller hon har några frågor. Att proaktivt 
fråga de sökande om de har några frågor är ett bra sätt att tidigt 
visa att du är intresserad av deras feedback och frågor, vilket kan ge 
dig en föreställning av deras främsta farhågor.
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Kontrollera inte den sökandes förståelse först när du är färdig. Det kan vara svårt att gå tillbaka till en viss 
punkt, och de sökande kan avskräckas från att tala om att de inte har förstått vad du har sagt efter att du 
just gett en lång förklaring. Därför ska du dela in det du säger i segment och, efter varje segment, fråga 
din publik om de har förstått vad du har sagt. Ge lite tid också åt den sökande att ställa frågor vid slutet 
av träffen. 

2.3.2. Feedback från publiken

När du kontrollerar om din publik har förstått den information du just gav dem kan du prova olika former 
av feedback som är mindre uttryckliga än det svar du får på en fråga för att kontrollera om den sökande 
har förstått. Både de muntliga och icke-muntliga reaktionerna från din publik innehåller information som 
du bör vara medveten om. 

Muntlig feedback

Även om de sökande kanske sanningsenligt ger dig ett jakande svar på din fråga om de förstod vad du har 
förklarat, finns det många skäl till att de kan svara 'ja' trots att de faktiskt inte förstår. Det kan bero på att 
de sökande kanske 

 ■ känner sig blyga,

 ■ verkar blyga eftersom de är vana vid mer indirekta former av kommunikation,

 ■ ogärna träder fram eftersom du ses som en person i maktställning,

 ■ är rädda för att berätta att de inte förstod dig eftersom de inte vill att man ser att de gör misstag,

 ■ tror att de förstod informationen du lämnade, men egentligen inte gjorde det,

 ■ har förstått viss men inte all information,

 ■ känner sig trötta och säger ja för att snabbare avsluta informationsmötet.

Icke-muntlig feedback

När du kommunicerar med andra människor använder du en kombination av muntliga och icke-muntliga 
signaler. Mer information om detta ämne finns i avsnitt 2.1.4. Icke-muntlig kommunikation. Du kan vara 
vaksam på icke-muntliga tecken som den sökande (ovetande) använder för att låta dig förstå att han eller 
hon inte förstår vad du säger. Tänk på följande signaler:

 ■ Ansiktsuttryck som grimaser eller gäspningar.

 ■ Se sig omkring i rummet eller stirra.

 ■ Ändrad sinnesstämning eller ändrad röstton.

 ■ Korsade armar.

 ■ Skaka på huvudet.

Se avsnitt 2.3.1. Kontrollmetoder för ytterligare insikter i den sökandes förståelse.
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Särskilt i samband med Dublinförfarandet cirkulerar det många felaktigheter som du kan 
stöta på när du är i kontakt med en sökande. Det är viktigt att du motverkar dessa, men 
det är viktigt att du gör det taktfullt. 

Säg inte direkt till de sökande att de har fel, då detta kan bekräfta en eventuell misstro 
som den sökande redan har. Be dem istället att förklara för dig vad de anser om Dublin 
III-förordningen, eller uppmuntra dem att förklara vad de har hört om (en aspekt av ) 
Dublin III-förordningen. Försök sedan att motverka felaktigheter genom att förklara 
den verkliga situationen eller förfarandet och försök att underbygga vad du säger med 
informationsmaterial såsom en folder, karta eller andra slags stödmaterial. 

2.3.3. Uppföljning

Också efter att du har slutat lämna information kan det vara värt att göra en uppföljning med din publik 
för att kontrollera att de förstår det du har sagt. Överväg till exempel följande punkter.

Vänd dig proaktivt 
till en sökande

 ■ Efter att du är färdig kan du bestämma dig för att vända dig till 
sökanden för att fråga om det finns några fler frågor och ännu en 
gång förklara vissa centrala budskap för att säkerställa att dessa har 
förståtts.

 ■ För Dublinförfarandet kan detta vara användbart på grund av 
tidsfrister vid vissa etapper av förfarandet.

 ■ Att proaktivt vända sig till sårbara sökande kan särskilt bidra till att 
minska oron över förfarandet.

Sök hjälp från andra

 ■ Sårbara sökande och sökande som finner det en utmaning att 
lita på dig kan särskilt ha nytta av att ha någon de litar på som 
upprepar det du har förklarat för dem.

 ■ Du kan be en organisation i det civila samhället (CSO) hjälpa dig, 
eller en annan sökande i deras sociala umgänge, att upprepa ditt/
dina centrala budskap för att kontrollera förståelsen.•Detta är 
särskilt viktigt inför tidsfrister och när följsamhet krävs, såsom vid 
en överhängande Dublinöverföring.

Tillhandahåll 
en skriftlig 

sammanfattning

 ■ Efter att du har slutat lämna informationen kan du överlämna 
en kortfattad sammanfattning i skrift och/eller med ikoner för 
att hjälpa den sökande att också fortsättningsvis förstå vad du 
har sagt.•Glöm inte att förklara det som står i den skriftliga 
sammanfattningen.

Hänvisa till andra 
källor

 ■ Under din informationsträff eller i dina kommunikationsprodukter 
kan du alltid hänvisa till andra källor som du kan ha för ytterligare 
information.

 ■ Du kan till exempel välja att ha en webbsida med vanliga frågor 
(FAQ) och en kontaktadress som sökande kan vända sig till för 
ytterligare information och eventuella uppföljande frågor som 
dyker upp under ett senare stadium.
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3. Dublinsystemet

I detta kapitel undersöks de sökandes informationsbehov under Dublinförfarandets olika stadier. Tänk på 
att medlemsstaterna kan ha strukturerat förfarandena och organisationen lite olika och att dessa därför 
inte kan antas stämma överens med varandra. Dessa strukturer återspeglar därför inte alltid de exakta 
etapperna i varje medlemsstat. Man bör även notera att det inte är tänkt att information om specifika 
ämnen bara ska delas en enda gång. Att upprepa informationen vid relevanta tillfällen är en viktig del av 
att säkerställa att de sökande förstår och minns den. 

Flödeskurva över Dublinförfarandet

Det första kontaktstadiet

Tredjelandsmedborgare  
begär internationellt skydd

 Tredjelandsmedborgare gripen  
för olaglig vistelse

Tagning av fingeravtryck

Fastställandestadiet

Intervju enligt Dublinförordningen

Inlämnande av ansökan
Fastställande av den 

ansvariga medlemsstaten

Besluts-/överklagandestadiet

Överföringsbeslut  Överklagande

Avslutat förfarande

Överföring  Nationellt förfarande
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3.1. Möt familjen Mahmoud, Bakary, Svetlana och Al Hamoud

I detta kapitel skildras tre fiktiva sökande och en familj av fiktiva sökande. Dessa uppdiktade sökande ska 
hjälpa till att illustrera vissa enskilda överväganden som kan behöva beaktas när man ska tillhandahålla 
information om Dublinförfarandet till olika sökande. Notera att exemplen inte utgör någon fullständig 
sammanställning av all information som ska lämnas, utan att de snarare ger dig förslag på var du kan 
vilja inrikta dina ansträngningar att tillhandahålla information. Eftersom förfarandets etapper och 
organisationerna ständigt förändras ska inte heller exemplen utgöra några exakta beskrivningar av de 
förfaranden som används i olika medlemsstater. 

Mahmoud

Mahmoud är en 15-årig pojke från Afghanistan. Han lämnade 
Afghanistan på grund av konflikten i sitt hemland och vill gå i skola i 
Europa. Han anlände till Bulgarien från Turkiet efter att olagligen ha 
passerat landgränsen. Han har rest till Europa tillsammans med en 
liten grupp vänner som han träffade på vägen, och vill nå sin farbror/
morbror som bor i Norge. 

Bakary

Bakary är 32 år gammal och kommer från en liten by i Elfenbenskusten. 
Han har nyligen förlorat sitt jobb som mekaniker. Då han inte kan 
försörja sig i sitt land, och inte har någon familj som kan hjälpa honom, 
ser inte Bakary någon framtid för sig själv i detta land och vill desperat 
finna en framtid i Europa. Han åkte båt från Libyen till Italien, och 
tog sig där olagligt in i landet och fortsatte sin resa till Österrike, där 
han lämnade in en ansökan om internationellt skydd. Bakary är nu i 
Schweiz, där han har gripits av myndigheterna för olaglig vistelse. Han 
genomgår just nu läkarbehandling för allvarlig astma. 
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Familjen Al Hamoud

Familjen Al Hamoud söker skydd från inbördeskriget i Syrien. Pappan, 
Tariq, arbetade som jordbrukare utanför Aleppo medan hans fru 
Fatima var hemmafru. Tariq kan läsa litegrann, medan Fatima varken 
kan läsa eller skriva. De har två barn, en 5-årig pojke som heter Samir 
och en 15-årig flicka som heter Amira. De har just anlänt till Cypern 
från Turkiet. 

Svetlana

Svetlana är 56 år gammal och kommer från Minsk i Belarus där hon 
arbetade som arkitekt. Hon lämnade Belarus eftersom hon är rädd för 
att polisen ska gripa henne för att hon deltog i demonstrationer mot 
regeringen. 

Hon har anlänt till Polen på turistvisum för att ansöka om 
internationellt skydd. Hennes mamma har bott i Tyskland några år och 
har en allvarlig funktionsnedsättning efter att nyligen ha fått en stroke.

3.2. Tillhandahållande av information vid första kontakten 

Det finns många olika kategorier av tjänstemän som kan vara de första som träffar en 
tredjelandsmedborgare eller statslös person som kan omfattas av Dublin III-förordningen. Personen i 
fråga kan precis ha anlänt till EU för att begära internationellt skydd eller kan ha gripits för olaglig vistelse 
efter att redan ha befunnit sig en viss tid i olika medlemsstater, där han eller hon har eller inte har ansökt 
om internationellt skydd. 

Alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som ansöker om internationellt 
skydd, liksom tredjelandsmedborgare och statslösa personer som grips för olaglig vistelse 
i en medlemsstat men som tidigare har ansökt om internationellt skydd i en annan 
medlemsstat, kan omfattas av Dublin III-förordningen.

Det är därför viktigt att de på ett tidigt stadium får information om Dublinförfarandet. 
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3.2.1. Personer som grips för olaglig vistelse 

I dessa fall är det viktigt att informera tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen om hans 
eller hennes situation, och om de åtgärder som myndigheterna kommer att genomföra. Om det finns 
tecken på att en person kan vilja ansöka om internationellt skydd, ska han eller hon förses med relevant 
information om hur detta görs liksom hur man kan få tillgång till oberoende rättshjälp. 

Om personen inte vill ansöka om internationellt skydd i den medlemsstat där han eller hon befinner sig 
just nu, kan personen ändå omfattas av Dublin III-förordningen om han eller hon redan har lämnat in en 
ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat. 

3.2.2. Personer som ansöker om internationellt skydd

Medlemsstaterna har organiserat sina förfaranden på olika sätt för situationer där en 
tredjelandsmedborgare uppger att han eller hon vill ansöka om internationellt skydd. I vissa 
medlemsstater registreras och inlämnas ansökan nästan omedelbart, medan andra medlemsstater kan 
ha en tidslucka mellan detta tillfälle och inlämnandet av ansökan. 

Artikel 20.2 i Dublin III-förordningen.

Det är alltid en god idé att så snart som möjligt förse den sökande med viss grundläggande information 
om Dublinförfarandet, särskilt om den formella registreringen och inlämnandet av ansökan inte sker 
samtidigt. 

Praktisk vägledning från Easo: Rätt till asylprövning

Mer information om skillnaden mellan att göra, registrera och lämna in en ansökan 
står i Easos praktiska vägledning om rätt till asylprövning (”EASO practical guide on 
access to the asylum procedure”, s. 4) som finns här.

 

3.2.3. Viktig information som ska tillhandahållas vid första kontakten

Det är en bra idé att lämna viss grundläggande information om Dublinsystemet och Ceas också innan 
ansökan inlämnas. Under detta skede kan det vara bra att låta de sökande veta att Dublin III-förfarandet 
innehåller de kriterier och mekanismer som avgör vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva deras 
ansökan, och att de inte kan välja vilken medlemsstat som ska ansvara för detta. 

Det kan också vara bra att låta den sökande veta att alla medlemsstater är bundna av de bestämmelser 
som avtalats på EU-nivå eller att de tillämpar liknande nationella bestämmelser vad gäller den 
sökandes rättigheter till sådant som inkvartering och andra grundläggande behov, men också vad 
gäller den sökandes skyldigheter. Låt de sökande veta att det är viktigt att de samarbetar med 
myndigheterna och att det inte är till fördel för förfarandet och inte hjälper den sökande att undkomma 
fastställandeprocessen om de avviker eller skadar sina dokument. Att informera de sökande om deras 
rättighet att tillgå icke-statliga organisationer, tolk, osv. kan också vara ett bra sätt att bygga upp 
förtroende. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
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Att tidigt informera de sökande om bestämmelserna i Dublin III-förordningen om familjesammanhållning 
kan bidra till att de sökande lämnar de nödvändiga bevisen eller indicierna för familjeband som kan 
möjliggöra en återförening. Låt den sökande veta att Dublin III-förordningen kan tillämpas för att 
återförena den sökande med sin familj om han eller hon har familjemedlemmar i en medlemsstat. 
Du kanske också måste förklara vem som betraktas som familjemedlem, och när det gäller ett 
ensamkommande barn, vem som betraktas som släkting, enligt Dublin III-förordningen (se bilaga II. 
Möjligheter till familjesammanhållning) och att båda parter behöver skriftligen samtycka till att de ska 
återförenas. Informera de sökande om deras möjlighet att återförenas med specifika personer, om de 
antingen är beroende av dessa personer eller om de berörda personerna är beroende av den sökandes 
assistans (se avsnitt 1.9 Beroendeställning och diskretionär bedömning).

Du ska också informera den sökande om att ett utfärdat uppehållstillstånd, visum, en gränspassage 
eller vistelse i ett visst land kan påverka vilket land som är ansvarigt om han eller hon inte har några 
familjemedlemmar i andra medlemsstater. Om de har dokument eller fakta som kan tjäna som bevis för 
inresa, vistelse eller uppehåll ska de samla dessa och lägga fram dem för myndigheterna.

Om den sökande är ett barn ska du berätta för honom eller henne att barnets bästa är medlemsstatens 
första prioritering när den tillämpar Dublin III-förordningen och att ett ensamkommande barn har rätt till 
en representant. Om den sökande har en sårbarhet ska du låta honom eller henne veta att han eller hon 
har rätt till specifika skyddsåtgärder och garantier, samt berätta hur man får tag på dessa.

Tänk på att ditt sätt att anpassa dig till situationen när du lämnar informationen kan 
ha en viktig inverkan på resultatet. Läs mer om metodologi i kapitel 2. Metoder för att 
tillhandahålla information.

Kom ihåg

 ■ Tillhandahåll information om Dublinförfarandet så tidigt som möjligt 

 ■ Betona att samtliga medlemsstater är bundna av bestämmelser som avtalats på EU-nivå 
eller tillämpar liknande nationella bestämmelser

 ■ Låt den sökande veta att han eller hon har rättigheter och skyldigheter och att det är viktigt 
att han eller hon samlar in och inlämnar bevis för familjemedlemmar och släktingar i andra 
medlemsstater

 ■ Om den sökande är en sårbar person ska du informera honom eller henne om de specifika 
skyddsåtgärder och garantier som kan gälla. När det rör sig om ett barn ska du till exempel 
informera om barnets bästa och att ensamkommande barn får en representant
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Svetlana

Efter att ha anlänt till Warszawa informerar Svetlana myndigheterna om 
att hon vill ansöka om internationellt skydd.

 ■ Som tjänsteman vid invandringsmyndigheten på flygplatsen informerar du Svetlana om asylförfarandet 
och förklarar att det finns ett EU-system på plats för att avgöra vilken medlemsstat som kommer att pröva 
hennes ansökan om internationellt skydd, och att detta kallas Dublinförfarandet.

 ■ Du tillhandahåller allmän information om sökandes rätt till internationellt skydd, inräknat hennes rätt till 
inkvartering, rättsligt bistånd, rätt att tillgå icke-statliga organisationer, tolkar, osv.

 ■ Du förklarar att hon inte kan välja vilket land som ska pröva hennes ansökan. Alla medlemsstater följer 
liknande bestämmelser genom hela processen för prövning av ansökan om internationellt skydd, och 
respekterar samma skyddsåtgärder under förfarandet.

Tillhandahåll allmän information om asyl- och Dublinförfarandet

 ■ Du frågar Svetlana om eventuella sårbarheter hon kan ha, och om hon har några familjemedlemmar eller 
släktingar i andra medlemsstater, eller någon släkting eller familjemedlem som behöver tas om hand.

 ■ En familjemedlem är hennes make eller underåriga barn. Om hon har familjemedlemmar i EU, eller 
Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein, kan hon återförenas med dem. Du förklarar för henne att för 
att detta ska ske, måste hon lämna all information som krävs för att myndigheterna ska kunna lokalisera 
familjemedlemmarna. Hon måste även skriftligen samtycka till detta.

Fråga om närvaron av familjemedlemmar eller potentiell beroendeställning

 ■ Svetlana berättar för dig att hennes mamma befinner sig i Tyskland och behöver tas om hand eftersom 
hon har fått en stroke och nu har en funktionsnedsättning.

 ■ Du förklarar för Svetlana att hon kommer att få lämna mer information om sin relation, och att hon 
kommer att få lägga fram dokument för att bevisa sin relation, eller någon form av information eller 
dokument om sin mammas tillstånd. Du förklarar för Svetlana att hon också måste tillhandahålla 
information om beroendeställningen: hur hennes mamma är beroende av Svetlanas vård.

 ■ Du förklarar också de gällande tidsfristerna i förfarandet för Svetlana, och informerar henne om att 
förfarandet kan ta ett par månader.

Hantera förväntningar: informera om kommande åtgärder

 ■ Du talar om för Svetlana att hon bör stanna i Polen. Eftersom hon tog sig in i Europa genom ett visum, och 
ansöker om internationellt skydd i Polen, är det troligt att hon kommer att skickas tillbaka till Polen om 
hon ansöker om internationellt skydd i ett annat land.

Förklara den sökandes skyldigheter

 ■ Du lämnar över en folder till Svetlana som kallas ”I have asked for asylum in the EU – which country will 
handle my claim?”, där all den nämnda informationen beskrivs liksom var hon kan be om hjälp från 
UNHCR, IOM eller icke-statliga organisationer, om så behövs.

Lämna över lämplig folder
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Mahmoud

Mahmoud har anlänt till Bulgarien och berättar för dig att han vill ansöka 
om internationellt skydd. Du är polistjänsteman vid Bulgariens gräns.  
En representant utses till Mahmoud. 

 ■ Du förklarar för Mahmoud att en representant eller vårdnadshavare ska utses till honom som kommer att 
hjälpa honom genom förfarandet eftersom han är ett barn.

 ■ Representanten kommer att säkerställa att Mahmouds bästa alltid respekteras. Detta innebär att 
han kommer att stanna kvar på en säker och trygg plats, att han alltid kommer att bli hörd, och att 
det är viktigt att han alltid delar med sig av vad han tycker till representanten eller personalen i 
mottagningscentrumet. Det är en prioritering att han mår bra, att han kan vara tillsammans med andra 
barn, liksom med sina vänner, och även får chans att lära sig.

En representant utses

 ■ Du frågar Mahmoud om han har några familjemedlemmar i någon av medlemsstaterna, eller i Norge, 
Island, Schweiz eller Liechtenstein.

 ■ Du förklarar för honom att om han har några familjemedlemmar, syskon eller släktingar som bor i EU, är 
det viktigt att han berättar detta så att han kan återförenas med denna person. För att göra detta är det 
viktigt att han uppger hans eller hennes personuppgifter och var han eller hon bor så att myndigheterna 
kan kontakta personen.

 ■ Du förklarar att han endast kommer att återförenas med familjemedlemmar eller släktingar om det anses 
vara för hans bästa.

Fråga om familjemedlemmar i medlemsstaterna

 ■ Mahmoud berättar för dig att han har en farbror/morbror i Norge. Efter att du har registrerat denna 
information förklarar du för Mahmoud att man kommer att ställa fler frågor om hans farbror/morbror, 
och att det är viktigt att han berättar allt för tjänstemännen eftersom de kan hjälpa Mahmoud att snabbt 
återförenas med honom.

Hantera förväntningar: kommande åtgärder

 ■ Det är viktigt att Mahmoud stannar i landet eftersom det kan vara farligt för honom att lämna det. Du 
lugnar också Mahmoud med att myndigheterna och representanten ska göra sitt bästa för att återförena 
Mahmoud med hans farbror/morbror i Norge, men att han bör stanna kvar i Bulgarien tills förfarandet har 
slutförts.

 ■ Du förklarar också de rättigheter som Mahmoud har (t.ex. rätt till en representant, till inkvartering, osv.)

Förklara den sökandes skyldigheter och rättigheter

 ■ Du ger Mahmoud en folder som kallas ”Children asking for international protection”, som innehåller all 
den information du har nämnt och som visar hur Mahmoud kan be om hjälp från socialtjänsten, UNHCR, 
IOM eller icke-statliga organisationer.

 ■ Du lämnar även över en kopia till representanten.

Lämna över lämplig folder
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3.3. Tillhandahållande av information vid tagning av fingeravtryck

Artikel 29 i Eurodac II-förordningen

När en tredjelandsmedborgare eller statslös person som är 14 år eller äldre ansöker om internationellt 
skydd eller grips i samband med att olagligen ha passerat den yttre gränsen eller befunnits uppehålla sig 
olagligen i en medlemsstat, kommer myndigheterna att ta hans eller hennes fingeravtryck. 

Tagning av fingeravtryck regleras i detta sammanhang av Eurodac II-förordningen, som även föreskriver 
vilken information myndigheterna måste lämna i dessa fall, och minimistandarderna för att lämna den. 

Folder framtagen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter 

År 2019 tog byrån för grundläggande rättigheter (FRA) fram en folder 
med titeln Right to information – Guide for authorities when taking 
fingerprints for EURODAC för att hjälpa tjänstemän och myndigheter att 
på ett förståeligt och tillgängligt sätt informera personer som ansöker 
om internationellt skydd samt migranter om behandlingen av deras 
fingeravtryck i Eurodac. 

I foldern anges vilken information som ska lämnas till de sökande, hur man 
lämnar den och vissa särskilda överväganden vad gäller information till barn.

Broschyren kan anlitas och laddas ner genom denna länk.

Tillämplig EU-lag om rätten 
till information vid behandling 
av biometriska uppgifter för 
Eurodac

Rätt till information 
(artikel 29 i Eurodac;  
artikel 12 i 
dataskyddsförordningen)

Rätt till insyn 
(artikel 8.2 i stadgan; 
artikel 29 i Eurodac;  
artikel 15 i 
dataskyddsförordningen)

Rätt till rättelse  
och radering 
(artikel 8.2 i stadgan; 
artikel 29 i Eurodac;  
artikel 15 i 
dataskyddsförordningen)

Rätt till god  
förvaltning 
(artikel 8.2 i stadgan; 
artikel 29 i Eurodac;  
artikel 15 i 
dataskyddsförordningen)

Källa: FRA, Right to information – Guide for authorities when taking fingerprints for EURODAC, den 19 december 2019.

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac
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Vad gäller personer som ansöker om internationellt skydd liksom tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som grips i samband med att olagligen ha passerat den yttre gränsen ska informationen om 
fingeravtryckstagning lämnas när fingeravtryck tas. Vad gäller en person som befunnits uppehålla 
sig olagligen på territoriet måste den lämnas senast när uppgifterna om denna person överförs till 
centralsystemet.

Fingeravtryck tas inte alltid från sökande, tredjelandsmedborgare och statslösa personer som befinns 
vistas olagligt i en medlemsstat; detta beror på det nationella förfarandets utformning. Att ta sökandes 
fingeravtryck kan skjutas upp av särskilda anledningar och kan till exempel utföras vid ett senare skede. 

Informationen om fingeravtryckstagning måste

 ■ vara kortfattad, klar och tydlig, heltäckande och ha ett lättillgängligt format,

 ■ vara skrivet på ett klart och enkelt språk, anpassat efter sårbara personers behov, såsom barn,

 ■ lämnas muntligt när så behövs,

 ■ lämnas på ett språk som personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå.

3.3.1. Viktig information som ska tillhandahållas om tagning av fingeravtryck

Artikel 9 i Eurodac II-förordningen

Innan fingeravtryck börjar tas, kontrollera att den sökande förstår vad ett fingeravtryck är, att alla har 
unika, individuella fingeravtryck och att bilderna av dem kan användas för att identifiera oss. Du ska 
tala om för den sökande att tagning av fingeravtryck är obligatoriskt för personer som är 14 år eller 
äldre som ansöker om internationellt skydd i medlemsstaterna, som grips i samband med en olaglig 
gränspassage eller som befinns vistas olagligt inom medlemsstaternas territorium. Du ska även informera 
den sökande om att fingeravtryck måste tas och kontrolleras även om den sökande har familj eller 
släktingar i en annan medlemsstat som han eller hon vill återförenas med.

Det är viktigt att den sökande förstår vad som kommer att ske med hans eller hennes fingeravtryck. 
Informera den sökande om att hans eller hennes fingeravtryck kommer att överföras till en databas 
för fingeravtryck som kallas ”Eurodac”. Den sökande ska informeras om att Eurodac är EU:s databas 
för fingeravtryck som gör att medlemsstaterna kan jämföra fingeravtrycken från personer som ansöker 
om internationellt skydd och personer som befinns vistas olagligt i en medlemsstat. Detta gör att 
medlemsstaterna lättare kan avgöra vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva en ansökan. 

Förklara att myndigheterna kommer att kontrollera fingeravtrycken för att undersöka om den 
sökande har tidigare ansökt om internationellt skydd eller om den sökande har lämnat fingeravtryck 
vid en gräns. Fingeravtrycken kan också kontrolleras mot informationssystemet för viseringar (VIS), som 
är en databas för information om viseringar som beviljats inom Schengenområdet. 

Låt de sökande få veta att fingeravtrycken av alla deras fingrar, deras kön, landet som tar 
fingeravtrycket och (i tillämpliga fall) platsen och datumet för deras ansökan kommer att lagras. Om 
de har ansökt om internationellt skydd, kommer fingeravtrycken att lagras i 10 år. Om den sökande har 
lämnat fingeravtryck efter en otillåten inresa, kommer fingeravtrycken att lagras i 18 månader. Efter 
denna tid raderas uppgifterna automatiskt av systemet. Uppgifter om personer som befunnits uppehålla 
sig olagligen i medlemsstaten kommer inte att lagras.
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Du ska även informera de sökande om att deras uppgifter kan tillgås av de myndigheter som avgör 
vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan om internationellt skydd och, under strikta 
förhållanden, av polisen och Europol om de utreder allvarliga brott. Du ska även låta den sökande få veta 
att informationen aldrig kommer att delas med sökandens ursprungsland.

Slutligen ska den sökande informeras om sin rätt att få tillgång till uppgifterna, rätt att få en kopia av 
uppgifterna, samt rätt till rättelse och/eller radering av uppgifterna om de innehåller några felaktigheter. 
Informera även den sökande om hur han eller hon kan utöva sina rättigheter i ditt land. 

När du lämnar information, tänk på att använda ett kortfattat språk och stödmaterial; se mer information 
om metodologi i kapitel 2. Metoder för att tillhandahålla information.

Bästa praxis

Att förse den sökande med en kopia av Eurodac-uppgifterna kan hjälpa honom eller henne att utöva 
sina rätt till insyn liksom att vid behov radera och rätta uppgifterna. Förklara för den sökande att 
detta är inte en kopia av deras ansökan om internationellt skydd.

Bästa praxis 

När fingeravtryck tas av tredjelandsmedborgare i samband med en olaglig passage av en yttre 
gräns, se till att informera dem om att de kan komma att skickas tillbaka till din medlemsstat för att 
pröva deras ansökan om de senare beslutar sig för att ansöka om internationellt skydd i en annan 
medlemsstat, också om de inte ansökte om internationellt skydd i din medlemsstat.

Kom ihåg

 ■ Kontrollera att personen förstår vad ett fingeravtryck är.

 ■ Kontrollera att personen förstår att fingeravtrycken kommer att lagras i en EU-databas.

 ■ Om ärendet gäller en person som lämnar fingeravtryck i samband med att olagligen ha 
passerat en yttre gräns, förklara att hans eller hennes fingeravtryck kommer att lagras 
också om han eller hon (ännu) inte har ansökt om internationellt skydd.

 ■ Förklara för den sökande att hans eller hennes fingeravtryck kommer att kontrolleras av 
myndigheterna i andra medlemsstater om han eller hon ansöker om internationellt skydd där.

 ■ Informera den sökande om datalagringens längd och sökandens rättigheter avseende sina 
data. 
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Bakary

Bakary grips i Schweiz för olaglig vistelse. Som polistjänsteman vid 
invandringsmyndigheten tar du hans fingeravtryck och utför en sökning 
i Eurodac för att se om Bakary hade tidigare ansökt om internationellt 
skydd i en annan medlemsstat.

 ■ För att identifiera Bakary tar du hans fingeravtryck och utför en sökning i Eurodac för att se om Bakary 
hade tidigare ansökt om internationellt skydd i en annan medlemsstat. När fingeravtryck tas på Bakary 
förklarar du att tagning av fingeravtryck är obligatoriskt för personer som är 14 år eller äldre.

 ■ Du förklarar även att fingeravtrycken kommer att överföras till en databas som kallas Eurodac. 
Medlemsstater kan jämföra fingeravtrycken från personer som gripits i en av medlemsstaterna för att 
kontrollera om personen redan är känd för andra medlemsstatsmyndigheter. Detta gör det lättare för 
medlemsstaterna att avgöra ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd.

Tillhandahåll information om tagning av fingeravtryck och Eurodac

 ■ Du förklarar även för Bakary att hans fingeravtryck inte registreras i Eurodac under sökningen i 
systemet, utan att sökningen kan avslöja om han redan har ansökt om internationellt skydd i en annan 
medlemsstat.

Informera om sökning i Eurodac

 ■ Resultatet av sökningen i Eurodac visar att Bakary för några månader sedan har ansökt om internationellt 
skydd i Österrike. Du informerar Bakary resultatet av sökningen i Eurodac och att han kommer att bli 
tillfrågad om sin vistelse i Österrike.

 ■ Eftersom han ansökte om internationellt skydd i en medlemsstat förklarar du för honom att Schweiz 
eventuellt kommer att kontakta detta land för att fråga om hans förfarande. Han kan därför komma att 
bli överförd till Österrike för att avsluta förfarandet. Han informeras även om att hans ärende kommer att 
hänvisas till Dublinenheten i Schweiz och att myndigheterna i Schweiz skulle kunna påbörja konsultationer 
med Österrike för att avgöra om Österrike ska pröva hans ärende.

Informera om Dublinförfarandet

 ■ Du informerar Bakary om att han kan ansöka om internationellt skydd i Schweiz, om han så vill. Bakary 
får veta att även om han ansöker i Schweiz, kan han ändå komma att överföras till den medlemsstat som 
ansvarar för hans ansökan.

Informera om rätten att lämna in en ansökan om internationellt skydd

 ■ Du ger Bakary foldern ”Information for third-country nationals or stateless persons found illegally staying 
in a Member State”.

Lämna över lämplig folder
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Familjen Al Hamoud

Efter att familjen Al Hamoud anlänt till Cypern vill de ansöka om 
internationellt skydd hos de cypriotiska myndigheterna. Som utredare vid 
asylkontoret förklarar du för familjen Al Hamoud att deras fingeravtryck 
kommer att tas. 

 ■ Du berättar för dem att alla människor har unika fingeravtryck och att bilderna av dem kan användas för 
att identifiera oss. Att ta fingeravtryck är obligatoriskt för alla som är 14 år eller äldre, varför Tariq, Fatima 
och Amira kommer att få lämna fingeravtryck.

 ■ Du förklarar för dem att Samir är ett litet barn, och att hans fingeravtryck inte kommer att tas.
 ■ Det är varken skadligt eller gör ont att lämna fingeravtryck, och det tar inte särskilt lång tid.

Tillhandahåll information om tagning av fingeravtryck

 ■ Fingeravtrycken kommer att lagras i den nationella databasen och ska även skickas till en central EU-
databas, som kallas Eurodac. Eurodac är EU:s databas för fingeravtryck där medlemsstaterna kan jämföra 
fingeravtrycken från personer som ansöker om internationellt skydd för att göra det lättare att avgöra 
vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva personens ansökan.

Informera om Eurodac

 ■ Observera att Eurodac har som syfte att hjälpa till under tillämpningen av Dublinförordningen.
 ■ Informationen i Eurodac kan endast tillgås av särskilda myndigheter och bara för att medlemsstatens 

myndigheter ska avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en ansökan om internationellt skydd.

Förklara ändamålet med Eurodac

 ■ I Eurodac lagras endast minimal information: tio digitala fingeravtryck, personens kön, landet där 
fingeravtrycken togs, samt platsen och datumet för ansökan om internationellt skydd. Fingeravtrycken 
lagras i Eurodac i tio år, och raderas automatiskt efter denna tid.

Förklara vilka uppgifter som lagras i Eurodac

 ■ Under strikta förhållanden kan även andra myndigheter, däribland polismyndigheterna, få tillgång till 
informationen i Eurodac. Inte i något fall kommer informationen i systemet någonsin att delas med 
ursprungslandet, i detta fall Syrien.

 ■ Familjen Al Hamoud har rätt att få tillgång till information om sig själva som lagras i Eurodac och kan få en 
kopia av den lagrade informationen, om de så vill. Detta dokument är dock inte deras ansökan om asyl. Om 
det innehåller några felaktigheter ska uppgifterna raderas eller rättas.

Förklara tillgången till uppgifter

 ■ Du lämnar över en folder till familjen Al Hamoud som kallas ”I have asked for asylum in the EU – which 
country will handle my claim?”, som beskriver all den nämnda informationen och var de kan be om hjälp. 
Du förklarar även för Fatima att eftersom hon inte kan läsa finns det organisationer dit hon vända sig för 
att få hjälp. Förteckningen över dessa organisationer finns i foldern.

Lämna över lämplig folder
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3.4. Tillhandahållande av information när ansökan lämnas in

Artikel 4 i Dublin III-förordningen

Detta kapitel tar upp den registreringsintervju som vanligtvis utförs när en ansökan om internationellt 
skydd registreras och lämnas in till en medlemsstat. Tagningen av sökandens fingeravtryck tas separat 
upp i avsnitt 3.3. Tagning av fingeravtryck. Dublin III-förordningen innehåller även bestämmelser för 
en specifik intervju enligt Dublinförordningen. I vissa medlemsstater kombineras denna intervju med 
registreringen och inlämnandet av ansökan. I andra medlemsstater sker detta lite senare i förfarandet. 
Intervjun enligt Dublinförordningen tas upp i denna praktiska vägledning i avsnitt 3.5 Fastställande av 
den ansvariga medlemsstaten. 

När en person lämnar in en ansökan om internationellt skydd måste han eller hon naturligtvis informeras 
ordentligt om asylförfarandet, mottagningsvillkoren, sina rättigheter och skyldigheter, osv. I denna 
praktiska vägledning ingår dock bara de informationsbehov som är specifika för Dublinförfarandet. 
I artikel 4 i Dublin III-förordningen föreskrivs den information som ska lämnas till den sökande så 
snart en ansökan lämnats in. Denna information ingår i de gemensamma foldrar som bifogas till 
genomförandeförordningen. Det bör noteras att det finns en gemensam folder för vuxna och en för 
ensamkommande barn (2).

Inlämnande av en ansökan om internationellt skydd och Dublin III-förordningen

Ceas gör en åtskillnad mellan att göra, registrera och lämna in en ansökan om 
internationellt skydd. Du kan hitta mer information om detta ämne i EASO Practical Guide: 
Access to the asylum procedure (s. 4). Medlemsstaterna har organiserat sina förfaranden 
på något olika sätt, varför det är viktigt att känna till förfarandena i din egen medlemsstat. 

Dublinförfarandet inleds när sökanden lämnar in sin ansökan i enlighet med artikel 20.2 
i Dublin III-förordningen. Enligt denna bestämmelse ska en ansökan anses inlämnad vid 
den tidpunkt då en formell ansökan från den sökande eller en rapport från myndigheterna 
inkom till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.  Enligt Europeiska 
unionens domstols dom i mål C-670/16, Mengesteab, innebär det senare att, för denna 
förordning, 'ansökan [...] ska anses inlämnad när en skriftlig handling ' vilken upprättats 
av en myndighet och som intygar att en tredjelandsmedborgare har begärt internationellt 
skydd ' inkommer till den myndighet som ansvarar för att skyldigheterna enligt 
förordningen uppfylls'. Den anses också inlämnad om endast de viktigaste uppgifterna 
som anges i en sådan handling och inte själva handlingen eller en kopia av den har 
inkommit till den ansvariga myndigheten.

2 Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) 
nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan 
som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 
om ändring av förordning (EG) nr 1560/2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i 
tredjeland har gett in i någon medlemsstat.

3 Europeiska unionens domstol, dom den 26 juli 2017, Tsegezab Mengesteab mot Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:587, 
punkt 76. En sammanfattning av målet finns i EASO Case Law Database.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=29110188
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211
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3.4.1.  Viktig information som ska tillhandahållas när den sökande lämnar in 
sin ansökan

Artikel 4 i Dublin III-förordningen innehåller tydliga instruktioner om information som måste tillhandahållas 
under detta skede. Se till att förklara syftena med Dublin III-förordningen och konsekvenserna av att 
lämna in en ny ansökan i en annan medlemsstat (se avsnitt 1.10 Undvika sekundär förflyttning).

Se till att den sökande förstår kriterierna för att avgöra den ansvariga medlemsstaten (för mer 
information, se bilaga I. Checklistor), hierarkin av dessa kriterier och de olika etapperna i förfarandet och 
hur lång tid de varar. Du ska också förklara konsekvenserna av att förflytta sig från en medlemsstat 
till en annan under de skeden när den ansvariga medlemsstaten föreskrivs enligt denna förordning och 
ansökan om internationellt skydd prövas.

Du ska informera sökanden om att en ansökan om internationellt skydd som lämnas in i en av 
medlemsstaterna kan leda till att denna medlemsstat tar på sig ansvaret enligt Dublin III-förordningen 
även om ett sådant ansvar inte bygger på dessa kriterier. Du ska även tillhandahålla viss information om 
den personliga Dublin-intervjun, om denna intervju utförs under ett senare skede av förfarandet. 

Informera den sökande om vikten av att lämna in information om närvaron av familjemedlemmar, 
släktingar eller andra närstående i medlemsstaterna, liksom de tidsfrister inom vilka en begäran om 
övertagande skulle behöva lämnas in. Uppmuntra även den sökande att informera medlemsstaten om 
huruvida sökanden är beroende eller inte beroende av någon av dessa familjemedlemmar, släktingar 
eller närstående eller om någon av dessa är beroende av den sökande. Informera slutligen om de 
praktiska medlen för att lämna in sådan information om den inte är omedelbart tillgänglig för sökanden. 

Att informera den sökande om möjligheten att få bistånd från icke-statliga organisationer och andra 
organisationer kan bidra till ett ökat förtroende. I denna information kan ingå möjligheten att tillgå 
oberoende rättsligt bistånd som kan hjälpa sökanden att ta sig igenom förfarandet, samla in information 
och förbereda sig inför intervjun enligt Dublinförordningen.

Du ska även informera den sökande om att medlemsstaternas behöriga myndigheter kan utbyta data 
om honom eller henne endast för att pröva ansökan om internationellt skydd, avgöra den ansvariga 
medlemsstaten, eller genomföra sina skyldigheter enligt Dublin III-förordningen. De sökande ska 
informeras om att de har rätt till att få tillgång till uppgifter som rör sökanden och till att begära att 
sådana uppgifter rättas om de är oriktiga eller raderas om de är olagligen behandlade.

Den sökande måste även informeras om förfarandena för utövande av rättigheterna avseende sina 
personuppgifter, inklusive kontaktuppgifterna till de behöriga myndigheterna och till de nationella 
tillsynsmyndigheter som är ansvariga att pröva frågor om skydd av personuppgifter.

Om den sökande inte godtar ett beslut om att bli överförd till den medlemsstat som fastställts ha 
ansvaret, ska han eller hon informeras om sin möjlighet att överklaga eller begära omprövning av ett 
beslut om överföring, och, i tillämpliga fall, ansöka om avbrytande av överföringen, i väntan på utfallet 
av överklagandet eller omprövningen. Vidare ska den sökande informeras om att han eller hon har rätt 
till rättsligt bistånd för överklagandet. 
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Nödvändig information för att avgöra den ansvariga medlemsstaten

Det är särskilt viktigt att tidigt säkerställa att den sökande förstår det nödvändiga i att 
förse myndigheterna med all information och alla tillgängliga styrkande bevis som skulle 
kunna stödja Dublinförfarandet. Det kan vara en bra idé att ge de sökande konkreta 
exempel på de typer av dokument eller information som skulle kunna användas under 
Dublinförfarandet, så att de inte förbiser vissa dokument eller lämnar in dem först senare. 
Förklara att dokumenten inte behöver vara i original, utan att myndigheterna också kan 
betrakta foton eller kopior som användbara. 

Förklara bevis från databaser (Eurodac/VIS)

II de flesta Dublinärenden som bygger på inresa och vistelse använder Dublinenheten 
bevis såsom visum, uppehållstillstånd eller 'träffar' från VIS eller Eurodac. Dublinenheter 
kan använda presentationen av dessa delar som en del av förmedlingen av information 
och förklara deras relevans för fastställandet av den ansvariga medlemsstaten och 
det fortsatta förfarandet. Samtidigt är det även viktigt att för den sökande förklara de 
familj- och beroendekriterier som är relevanta för familjesammanhållningen enligt 
Dublinförfarandet.

När du lämnar information, tänk på din medvetenhet om situationen och ditt val av 
kommunikationsmetod. Läs mer om metodologi i kapitel 2. Metoder för att tillhandahålla 
information. 

Gemensamma foldrar för sökande

Enligt Dublin III-förordningen och Eurodac II-förordningen måste medlemsstater lämna information 
till de sökande genom gemensamma foldrar som bifogas till genomförandeförordningen. I varje 
folder finns också relevant information från de nationella myndigheterna som är specifik för 
medlemsstaten. Innehållet i alla dessa foldrar anges i genomförandeförordningens bilagor, se 
nedanstående hänvisningar. 

I have asked for asylum in the EU – Which country will handle my claim? (Jag har ansökt om asyl i 
EU – vilket land kommer att hantera min ansökan?) (bilaga 10, del A) 

Denna folder innehåller inledande information om Dublinförfarandet, inräknat om tagning av 
fingeravtryck, och bör tillhandahållas till alla vuxna personer som ansöker om internationellt skydd 
tidigt under förfarandet. 

I’m in the Dublin procedure – what does this mean? (Jag är i Dublinförfarandet – vad innebär 
detta?) (bilaga 10, del B) 

Denna folder innehåller utförligare information om Dublinförfarandet och bör tillhandahållas till alla 
vuxna sökande som genomgår Dublinförfarandet. 
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Children asking for international protection (bilaga XI) (Barn som ansöker om internationellt skydd)

Denna folder innehåller information som tagits fram för ensamkommande barn, inräknat om 
tagning av fingeravtryck, och bör ges till dem tidigt under förfarandet.

Fingerprints and Eurodac (bilaga XII) (Fingeravtryck och Eurodac)

Denna folder innehåller information om tagning av fingeravtryck som är avsedd för personer som 
har gripits i samband med den olagliga passagen av en yttre gräns.

Fingerprints and Eurodac (bilaga XII) (Fingeravtryck och Eurodac)

Denna folder innehåller information om tagning av fingeravtryck som är avsedd för personer som 
befunnits vistas olagligen i en medlemsstat.

Kom ihåg

 ■ Förklara hur Dublinsystemet fungerar, inklusive ansvarighetskriterierna

 ■ Förklara konsekvenserna av att avvika enligt bestämmelserna i din medlemsstat

 ■ Informera de sökande om deras rättigheter vad gäller uppgifter

 ■ Informera om möjligheten att överklaga eller begära en omprövning av ett beslut om 
överföring och det rättsliga bistånd som finns
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Mahmoud

Mahmoud lämnar in sin ansökan om internationellt skydd. Under 
denna process åtföljs han av sin representant som är närvarande under 
förfarandet. Som tjänsteman med ansvar för inlämnandet av ansökan från 
Mahmoud registrerar du alla hans personuppgifter, och du ser på filen att 
Mahmoud har en farbror/morbror i Norge.

 ■ Du frågar Mahmoud om han vill återförenas med sin farbror/morbror, och om han vill bo med honom. Du 
frågar också om det finns andra familjemedlemmar i Europa som han kanske vill återförenas med.

Utforska möjligheterna till familjeåterförening

 ■ Du förklarar för Mahmoud att det är viktigt att han lägger fram dokument eller kopior av dokument 
som kan bevisa familjebanden till hans farbror/morbror. Du frågar också om farbrorn/morbrorn vet att 
Mahmoud befinner sig i Europa.

Utforska relationen mellan barnet och släktingen

 ■ Du förklarar för Mahmoud att hans bästa intressen kommer ständigt att bedömas under förfarandet, och 
att Dublinförfarandet kommer att utföras i enlighet med hans bästa.

•Säkerställ respekten för barnets bästa

 ■ Du förklarar att eftersom Mahmoud vill återförenas med sin farbror/morbror i Norge, kommer Bulgarien att 
begära att Norge prövar Mahmouds ansökan. Bulgarien kommer att göra detta för att det kan ta lång tid att 
besluta om en ansökan, och det är viktigt att Mahmoud inte är ensam under denna tid, och att Mahmoud 
och hans farbror/morbror kan vara tillsammans så snart som möjligt. Detta kallas Dublinförfarandet.

 ■ Under detta förfarande kommer all den information som Mahmoud har delat med dig, samt dokumenten om 
hans farbrors/morbrors data, att skickas till Dublinenheten. Denna enhet kommer att inleda samrådet med 
Norge och dela med sig av all information till den norska Dublinenheten för att hans ansökan ska prövas där.

 ■ Du berättar även för Mahmoud att om han ändrar sig och inte vill återförenas med sin farbror/morbror, 
kan han säga detta.

•Informera om Dublinförfarandet

 ■ Eftersom Mahmoud är ett barn kommer hans förfarande att prioriteras. Du förklarar att återföreningen 
kan ta några månader eftersom myndigheterna kommer att pröva alla villkor, och du ger en ungefärlig 
tidsfrist för Mahmouds ärende.

 ■ Förfarandet kan gå snabbare om all information redan finns tillgänglig. I Mahmouds fall är det viktigt att 
samla in alla dokument han har om sin farbror/morbror.

•Hantera förväntningar om tidsfrister: prioritering av ärenden om barn

 ■ Du förklarar för Mahmoud och representanten att de kan påskynda familjeåterföreningen genom att be 
om hjälp från UNHCR, IOM eller icke-statliga organisationer. En förteckning över dessa organisationer 
finns i foldern ”Children asking for international protection”. Du frågar Mahmoud om han redan har fått 
denna, och lämnar annars över en ny folder till honom och representanten. Du visar var informationen 
om förteckningen över organisationerna kan hittas. Du förklarar även hur dessa organisationer kan hjälpa 
till att samla in nödvändiga bevis för återföreningen. Du visar också att det finns en e-postadress dit 
alla relevanta dokument kan skickas, såsom kopian av hans farbrors/morbrors identitetshandling eller 
uppehållstillståndet i Norge.

Lämna över lämplig folder
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Familjen Al Hamoud

Familjen Al Hamoud lämnar in sin ansökan om internationellt skydd. Som 
tjänsteman med ansvar för inlämnandet förklarar du att de kommer att 
intervjuas.

 ■ Du förklarar att när de lämnar in ansökan, startar också ett förfarande som kallas Dublinförfarandet.
 ■ Dublinförfarandet föregår prövningen av ansökan i sak. Under Dublinförfarandet avgörs det vilken 

medlemsstat som ska pröva deras ansökan om internationellt skydd. Även om de ansökte om 
internationellt skydd i Cypern, kan det hända att en annan medlemsstat ska pröva deras ansökan, till 
exempel om de först tog sig in i ett annat land, om de har fått uppehållstillstånd, eller om de ansökte om 
internationellt skydd i en annan medlemsstat.

Förklara inledningen av Dublinförfarandet

 ■ Alla dessa villkor kommer att prövas innan det fastställs vilket land som ska pröva deras ansökan. Om man 
finner att en annan medlemsstat bör pröva deras ansökan, kan Cypern inleda ett samråd med detta land 
och ordna med att de överförs till detta land. Under detta förfarande kommer familjen att hållas ihop.

Informera om Dublinförfarandet

 ■ Du förklarar de rättigheter och skyldigheter som en person som ansöker om internationellt skydd i Cypern 
har. Under förfarandet får barnen också höra förklaringar om de rättigheter de har.

 ■ När du intervjuar dem förklarar du dessutom att barnen bör tala om för dig om det finns några skäl till att 
de inte vill att deras ärenden behandlas tillsammans med deras föräldrar. Om det skulle vara till barnens 
bästa att hantera ärendena separat, kommer detta att ske.

Hantera förväntningar: intervjua personerna separat

3.5.  Tillhandahållande av information under den personliga 
intervjun och fastställandet av den ansvariga medlemsstaten 

Artikel 5 i Dublin III-förordningen

Processen för att avgöra den ansvariga medlemsstaten kan ta olika lång tid från fall till fall, även om det i 
förordningen fastslås att processen för att avgöra ansvarighet bör ske så snart som möjligt. Detta kapitel 
tar upp tillhandahållandet av information under intervjun enligt Dublinförordningen liksom ytterligare 
informationsbehov som den sökande kan ha under fastställandeprocessen. Kapitlet tar även upp 
information som lämnas av sökanden i de fall där den fastställande medlemsstaten blir den ansvariga 
medlemsstaten. 

När du utför en intervju enligt Dublinförordningen samtidigt med, eller kort tid efter inlämnandet av 
ansökan, kan detta kapitel och det föregående kapitlet om inlämnandet läsas tillsammans. Observera att 
det är viktigt att upprepa information för att den sökande ska förstå den ordentligt. 
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3.5.1. Informationsmaterial

Om den sökande är en vuxen person som tidigare fått del A av de gemensamma foldrarna (I have asked 
for asylum in the EU – Which country will handle my claim?) kan det nu vara passande att se till att han 
eller hon också får del B av de gemensamma foldrarna (I’m in the Dublin procedure – what does this 
mean?). Del B av de gemensamma foldrarna är avsedd för vuxna sökande i Dublinförfarandet.

För mer information om hur dessa foldrar används, se kapitel 2. Metoder för att 
tillhandahålla information. 

3.5.2.  Viktig information som ska tillhandahållas under den personliga 
intervjun enligt Dublinförordningen

Under den personliga intervjun enligt Dublinförordningen kan du förklara din egen roll och påminna den 
sökande om det enskilda land som ska ansvara för att pröva en sökandes ansökan om internationellt 
skydd fastställs under Dublinförfarandet. Detta innebär att en sökande kan överföras från ett land där 
ansökan lämnades in till ett annat land som ansvarar för att pröva ansökan. Påminn dessutom den 
sökande om Dublin III-förordningens territoriella tillämpning i 31 länder.

Ta dig tid att förklara för den sökande vad särskilda behov är, vilken hjälp den sökande kan få, vilka 
organisationer eller myndigheter som har ansvar för att tillhandahålla sådana tjänster och hur den 
sökande kan tillgå dem. Be den sökande att informera myndigheterna om alla särskilda behov som han 
eller hon kan ha. 

Du kan också vilja påminna den sökande om att Dublinförfarandets syfte är att garantera att ansökan 
om internationellt skydd ska prövas i sak av myndigheten i ett av de länder som deltar i Dublinsystemet, 
och att säkerställa att en sökande inte ansöker i flera olika länder för att kunna förlänga sin vistelse i 
medlemsstaterna.

Förklara följande för de sökande: bara när det har beslutats vilket land som har ansvar för att pröva 
deras ansökan kommer myndigheterna att överväga detaljerna i ansökan. Sökande som gärna vill 
berätta vad som hände dem i deras ursprungsland kan bli besvikna om du inte frågar dem om detta. Var 
noga med att förklara att detta kommer att tas upp fullständigt när väl ett ansvarigt land har fastställts. 
Var också noga med att lämna viss information om tidsgränserna i Dublinförfarandet (se bilaga III. 
Tidsfrister i Dublin III-förordningen).

Påminn den sökande om kriterierna för att avgöra den ansvariga medlemsstaten, samt deras hierarki, 
särskilt familjekriterierna, beroendeställning och humanitära skäl. Observera att om den sökande inte 
vill återförenas med familjemedlemmar i en annan medlemsstat, måste inte ansökan hanteras där den 
sökande just nu befinner sig. Det kan bli en annan medlemsstat baserat på andra kriterier.

Påminn den sökande om vikten av att förse myndigheterna med all information som den sökande har om 
närvaron av eventuella familjemedlemmar eller släktingar i någon av medlemsstaterna. Påminn även den 
sökande om vikten av att lämna eventuell annan information som den sökande tror kan vara relevant för att 
avgöra det land som har ansvar för att pröva hans eller hennes ansökan. Den sökande ska även lämna in alla 
dokument eller papper i hans eller hennes ägo som kan innehålla relevant information. Påminn den sökande 
om att samarbete med myndigheterna både är i den sökandes och myndigheternas intresse. Påminn den 
sökande om att det är viktigt att vara sanningsenlig och att svara på alla frågor efter bästa förmåga. 
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3.5.3. En kontinuerlig process av inlämnande av information

Tiden från Dublinförfarandets inledning tills ett beslut om överföring fattas, eller tills den fastställande 
medlemsstaten antar ansvarighet, kan variera stort från fall till fall. Registreringen och intervjuerna enligt 
Dublinförordningen ger i detta sammanhang myndigheterna strukturerade möjligheter att förmedla 
information till den sökande och att svara på alla frågor de kan ha. Om förtroende kan byggas upp vid 
dessa tillfällen mellan den sökande och myndigheten liksom med andra enheter som samarbetar med 
myndigheterna, är det troligare att den sökande vänder sig till officiella informationskällor. Huruvida en 
sökande förmår ställa sina frågor till myndigheterna under förfarandet kan också bero på faktorer såsom 
huruvida den sökande är placerad i ett mottagningscentrum eller inte, om han eller hon kan tillgå annat 
bistånd genom rättshjälp, representanter eller organisationer i det civila samhället (CSO).

Du hittar en del idéer om hur man gör uppföljningar tillsammans med sökande i kapitel 2. 
Metoder för att tillhandahålla information. 

3.5.4. När den fastställande medlemsstaten är den ansvariga medlemsstaten

Dublinförfarandet slutar inte alltid med en överföring. Av olika skäl kan den fastställande medlemsstaten 
vara den ansvariga medlemsstaten. När så sker är det viktigt att den sökande informeras om denna 
utveckling och det fortsatta förfarandet vad gäller prövningen av hans eller hennes ansökan om 
internationellt skydd. Det kan här också vara viktigt att informera den sökande om konsekvenserna av att 
avvika enligt bestämmelserna i din medlemsstat. 

När du lämnar information, försök att använda ett kortfattat språk och att anpassa ditt budskap till den/
de sökande som sitter framför dig. Du kan läsa mer i kapitel 2. Metoder för att tillhandahålla information.

Kom ihåg

 ■ Förklara Dublinförfarandets syfte, dess viktigaste etapper och ansvarighetskriterierna.

 ■ Förklara att prövningen av ansökan om internationellt skydd först inleds efter att en 
medlemsstat fastställts vara ansvarig, eller när sökanden anländer till den ansvariga 
medlemsstaten efter en överföring.

 ■ Påminn den sökande om att det är nödvändigt att förse myndigheterna med information 
och bevis, särskilt om familjesammanhållning.

 ■ Var uppmärksam och proaktiv vad gäller alla särskilda behov som den sökande kan ha. 
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Bakary

Dublinförfarandet har inletts i Bakarys fall. Bakary ansökte inte 
om internationellt skydd i Schweiz. Han befinner sig i ett slutet 
mottagningscentrum för återvändande personer. Bakary får 
läkarbehandling för sin astma, och han behöver åka tillbaka för 
undersökning om två månader. Bakary vet att hans ärende behandlas av 
Dublinenheten. Han vill ta reda på sitt förfarandes status. 

 ■ Som utredare vid Dublinenheten förklarar du under detta samråd att Bakarys fall fortfarande utreds, och 
du förklarar tidsfristen fram tills ett svar tas emot.

 ■ Du förklarar att Schweiz har samrått med Österrike, och att Österrike har informerat de schweiziska 
myndigheterna om att Italien bestämdes vara den medlemsstat som är ansvarig för att pröva Bakarys 
ärende. De schweiziska myndigheterna begärde att Italien tar tillbaka Bakary, och svaret från Italien 
inväntas ännu.

 ■ Du kan överväga att dela mer information om ärendets status med Bakary, med tanke på den sökandes 
informationsbehov.

Tillhandahåll information om Dublinärendets status

 ■ Du ser Bakarys fil och frågar honom om hans astma och om den behandling han får. Efter att ha lyssnat 
på honom förklarar du för Bakary att hans behandling kommer att fortsätta också om han överförs till en 
annan medlemsstat, eftersom medlemsstaterna måste respektera samma minimibestämmelser om de 
sökandes rättigheter.

 ■ Du förklarar också att de italienska myndigheterna kan förbereda hans behandling om Bakary går med på 
att dela sina medicinska uppgifter med Italien, så att han redan från början kan få lämplig vård.

 ■ Det är viktigt att Bakary lämnar information om de medicinska uppgifterna så att dessa kan beaktas.

Informera om rätten till läkarbehandling

 ■ Bakary säger att han vill åka till Luxemburg och inte vill stanna i Schweiz. Du förklarar för Bakary att det är 
viktigt att invänta resultatet av förfarandet. Om Bakary åker till en annan medlemsstat kan han komma att 
skickas tillbaka till den medlemsstat som ansvarar för hans ansökan.

Hantera förväntningar: konsekvenser av att resa iväg till en annan medlemsstat

 ■ Du frågar Bakary om han har förstått informationen. Du ger även Bakary foldern ”I’m in the Dublin 
procedure – what does this mean?” och förklarar att den innehåller all information om förfarandet och att 
han kan hitta förteckningen över organisationer som ger hjälp i foldern, och du visar honom sidan med 
förteckningen.

Lämna över lämplig folder
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Svetlana

Svetlana befinner sig i ett mottagningscentrum i Polen. Hennes mamma 
har nyligen blivit inlagd på ett sjukhus i Tyskland. Genom sin representant 
kunde Svetlana ta emot dokumentation om sin mammas hälsostatus 
och om den eftervård hon måste få efter att hon lämnar sjukhuset. 
Svetlana ställer frågor om sitt förfarandes status och vill veta när hon kan 
återförenas med sin mamma.

 ■ Som utredare vid mottagningscentrumet förklarar du för Svetlana att hennes ärende nu har tagits upp 
i Dublinförfarandet. Polen befinner sig nu i samråd med Tyskland, och Polen ber Tyskland att överta 
Svetlanas ärende på grund av situationen med mamman. Du kan fråga hur hennes mamma mår, och 
Svetlana förklarar att hennes mamma nu ligger på sjukhus och kommer att behöva tas om hand efter att 
hon lämnar sjukhuset.

Informera om Dublinförfarandets status

 ■ Du förklarar att det kan hjälpa hennes ärende om läkarutlåtandet lämnas in till de tyska myndigheterna. 
De kommer att behöva pröva alla omständigheter, och behöver därför alla dokument som kan bidra med 
information om hennes mammas hälsa, deras relation och Svetlanas förmåga att ta hand om sin mamma.

Understöd insamlingen och inlämnandet av relevanta dokument

 ■ Du frågar Svetlana om hon har förstått informationen. Svetlana nickar, men du noterar en viss tvekan i 
hennes ansikte. Du upprepar all information, långsamt och med enklare ord. Du föreslår för Svetlana att 
ni tillsammans upprättar en förteckning över typen av dokument som hon kan lämna in till myndigheterna 
för att hjälpa hennes ärende.

 ■ Du frågar Svetlana igen om hon har förstått informationen. Svetlana ser mer säker ut och sammanfattar 
det sagda, och talar även om för dig vilka dokument hon kommer att lämna in.

Kontrollera förståelsen

 ■ Du ger Svetlana foldern ”I’m in the Dublin procedure – what does this mean?”, som innehåller all 
information som utredaren har nämnt och som Svetlana kan finna mer information i.

Lämna över lämplig folder
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3.6. Tillhandahållande av information när den sökande meddelas 
om överföringsbeslutet 

Artikel 26 i Dublin III-förordningen

Beslutet att överföra en sökande kommer att tas när en begäran om att överta eller återta en 
tredjelandsmedborgare eller statslös person enligt Dublin III-förordningen har accepterats av en annan 
medlemsstat. I detta avsnitt undersöks förmedlingen av information omkring denna etapp, och hur 
beslutet meddelas till den berörda personen. 

Ett överföringsbeslut kan ses av den sökande som antingen ett positivt eller negativt steg beroende på 
hans eller hennes personliga situation. En person som får ett överföringsbeslut som gör det möjligt att 
återförenas med familjemedlemmar blir troligen glad och vill ha en snabb överföring. 

Allt efter omständigheterna skulle beslutet att överföra en person till den ansvariga 
medlemsstaten kunna tas emot med antingen förväntan eller besvikelse. Att säkerställa 
att den sökande har tillräcklig information för att kunna förstå beslutet och det kommande 
förfarandet blir avgörande för att överföringen ska lyckas och för en effektiv tillgång till 
asylförfarandet för den sökande i den ansvariga medlemsstaten. 

3.6.1.  Viktig information som ska tillhandahållas när den sökande meddelas 
om överföringsbeslutet

Se till att den sökande förstår varför och baserat på vilka kriterier en annan medlemsstat har fastställts 
vara ansvarig för att pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd, och att denna process 
kommer att starta så snart som han eller hon har överförts till den ansvariga medlemsstaten.

Det är viktigt att påminna den sökande om att alla medlemsstater är bundna av de bestämmelser som 
avtalats på EU-nivå eller tillämpar liknande nationella bestämmelser vad gäller sökandens rättigheter till 
sådant som inkvartering och andra grundläggande behov, men också vad gäller sökandens skyldigheter.

Diskutera med den sökande huruvida han eller hon vill överklaga överföringsbeslutet för att få tag på 
viss information om den möjliga fortsättningen av ärendet. Du ska alltid informera den sökande om de 
rättsmedel som finns tillgängliga för honom eller henne, liksom tidsgränserna, inräknat rätten att ansöka 
om suspensiv verkan, i tillämpliga fall. Gör det klart för den sökande att om han eller hon inte överklagar 
beslutet blir det verkställbart när tidsgränserna för överklagandet har gått ut.

Du bör även påminna den sökande om rätten till rättsligt bistånd, kontaktuppgifterna till personer eller 
enheter som kan ge ett sådant rättsligt bistånd och de praktiska åtgärder som krävs för att ta emot ett 
sådant stöd.

Vad gäller de praktiska omständigheterna för överföringen ska du informera den sökande om tidsgränserna 
för att utföra överföringen, och, om möjligt, lämna en tidsram för eventuella kommande möten. Betona 
vikten av att samarbeta med myndigheterna och de potentiella följderna av att inte samarbeta.

Tänk på att beakta den specifika situationen för sökanden framför dig och att anpassa ditt 
budskap. Det är också viktigt att vara medveten om hur kulturella skillnader kan påverka 
kommunikationen. Läs mer i kapitel 2. Metoder för att tillhandahålla information.
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Bästa praxis 

Sökande som får läkarbehandling oroar sig ibland för om de kommer att få fortsätta sin behandling 
efter att de överförts till en annan medlemsstat. Att tidigt informera den sökande om det samtycke 
som krävs för att överföra medicinska uppgifter till den mottagande medlemsstaten och att 
denna bestämmelse finns till för att hjälpa den sökande att få fortsatt läkarvård i den mottagande 
medlemsstaten kan hjälpa till att lugna den sökande.

Kom ihåg

 ■ Förklara skälen till överföringsbeslutet. 

 ■ Påminn den sökande om att alla medlemsstater är bundna av de gemensamt avtalade 
bestämmelserna i Ceas.

 ■ Diskutera med den sökande huruvida han eller hon vill överklaga överföringsbeslutet.

 ■ Förklara vilket rättsligt bistånd som är tillgängligt och hur den sökande kan få tillgång till det.

 ■ Informera om tidsgränserna och överföringens praktiska aspekter. 
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Bakary

Ett överföringsbeslut har fattats i Bakarys ärende. Du är en utredare som 
ansvarar för att meddela Bakary om överföringsbeslutet.

 ■ Innan du meddelar Bakary, kontrollera hans fil för att se om han har några särskilda behov och hur dessa 
bör tillmötesgås. Du informerar honom om Dublinförfarandets resultat. Förklara varför det har utförts, 
vad resultat är och vad som kommer att hända härnäst, samt hans rättigheter och skyldigheter.

Förklara beslutet om överföring till den ansvariga medlemsstaten

 ■ Du förklarar att Italien har identifierats som den medlemsstat som har ansvar för att pröva hans ansökan 
om internationellt skydd. Med tanke på Bakarys informationsbehov kan du bestämma dig för att förmedla 
närmare uppgifter om hur Dublinförfarandet utfördes.

Förklara processen för fastställandet av den ansvariga medlemsstaten

 ■ Du förklarar att Schweiz har beslutat att överföra Bakary till Italien. Överföringen kommer att ske inom 
6 månader. Italien kommer att pröva Bakarys ansökan, och Bakary ska få lämplig inkvartering och vård i 
Italien. Han ska också fortsätta sin läkarbehandling i Italien. Du frågar Bakary om han vill åka till Italien. 
Bakary säger ”ja”.

Hantera förväntningar: överföring till den ansvariga medlemsstaten

 ■ Du förklarar för Bakary att han kan överklaga beslutet om att bli överförd till Italien, och du informerar 
honom om tidsfristen för att lämna in ett överklagande.

 ■ Du förklarar hur (och var) Bakary kan söka juridisk rådgivning om han önskar överklaga. Du förklarar att 
rättsligt bistånd är kostnadsfritt och att ett överklagande av överföringsbeslutet kan förlänga tidsgränsen 
för överföringen. Om förlängningen av överföringsbeslutet beviljas kan inte Bakary överföras till 
Italien så länge ett beslut om överklagandet ännu inväntas. Bakary informeras även om hur lång tid ett 
överklagandeförfarande kan ta i Schweiz.

Informera om rätten att överklaga beslutet

 ■ Du frågar Bakary om han samtycker till att dela sina medicinska uppgifter med Italien. Du lugnar honom 
med att detta kommer att hjälpa Italien att fortsätta hans läkarbehandling i Italien och att det kan hjälpa 
de italienska myndigheterna att förbereda hans mottagande. Bakary ger sitt samtycke.

Efterfråga samtycke till att dela medicinska uppgifter

 ■ Du förklarar att överföringen är kostnadsfri. Du förmedlar all information om den planerade tiden för 
Bakarys resa till Italien, och alla detaljer om eskort till flygplatsen. Du berättar även för honom att det 
är viktigt att samarbeta under överföringen. En resehandling kommer att utfärdas, och de italienska 
myndigheterna kommer att invänta Bakarys ankomst på flygplatsen.

 ■ Du lämnar även praktisk information om de saker som Bakary kan ta med sig ombord, och ber Bakary 
att tänka på detta när han packar sitt bagage, t.ex. om han måste ta med sig läkemedel ombord. De 
schweiziska myndigheterna kommer också att förse Bakary med tillräckligt med läkemedel för hans astma.

 ■ Du ber Bakary att packa sitt bagage med tanke på vädret i Italien eftersom han ska överföras till ett 
mottagningscentrum i södra delen av landet, där vädret oftast är varmt och soligt.

Informera om researrangemang
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Mahmoud

Mahmoud och hans förmyndare väntar på att du ska meddela dem om 
överföringsbeslutet.

 ■ På ett barnvänligt sätt förklarar du för Mahmoud och hans förmyndare att Bulgarien har begärt att Norge 
övertar Mahmouds ansökan om internationellt skydd. Norge accepterade begäran. Detta betyder att 
Mahmoud kommer att resa till Norge, till sin farbror/morbror, där hans ansökan kommer att prövas.

 ■ Du frågar Mahmoud om han förstår vad detta innebär.

Förklara resultatet av Dublinförfarandet

 ■ Mahmoud verkar mycket upphetsad över att återförenas med sin farbror/morbror. Du lägger märke till 
glädjen i Mahmouds ansikte, men frågar på ett kreativt sätt för att bekräfta om han vill åka till sin farbror/
morbror. Mahmoud säger ”ja”. Du berättar även för Mahmoud att om han ändrar sig senare, kan han 
överklaga beslutet, och sedan förklarar du tidsgränsen för att överklaga.

Informera om rätten att överklaga överföringsbeslutet

 ■ Efteråt förklarar du hur Mahmoud ska resa från Bulgarien till Norge. Mahmoud kommer att flyga. Bulgarien ska 
köpa en flygbiljett åt Mahmoud. Mahmoud kommer inte att vara ensam under resan, då hans förmyndare ska 
följa med honom från mottagningscentrumet till Norge. De ska flyga från Sofia till Oslo. Det blir en lång flygtur, 
så Mahmoud kan ta med sig en bok eller en mobil för att läsa eller lyssna på musik under resan.

•Hantera förväntningar: researrangemang

 ■ Du förklarar också att när de anländer till Oslo, kommer hans farbror/morbror att vänta på Mahmoud 
på flygplatsen. Representanterna från den norska polisen och asylmyndigheten kommer också att vara 
där. Mahmoud kommer att få en annan förmyndare i Norge, som även kommer att vänta på honom på 
flygplatsen. Polisen ska vara där för att trygga Mahmouds säkerhet. De kommer att ta Mahmoud till 
asylkontoret där han kan lämna in sin ansökan, och lämna sina fingertryck. Mahmoud får höra att detta 
förfarande blir detsamma som det han var med om i Bulgarien. Han kommer att åtföljas av sin farbror/
morbror och sitt nya ombud, som kan hjälpa honom under förfarandet och svara på hans frågor.

Hantera förväntningar: ankomst till den ansvariga medlemsstaten

3.7. Tillhandahållande av information för överföringen

Artikel 29 i Dublin III-förordningen

Den sista etappen i Dublinförfarandet är överföringen av en sökande till en annan medlemsstat. Detta 
avsnitt tar upp tillhandahållandet av information till tredjelandsmedborgare och statslösa personer under 
denna sista etapp av förfarandet. I Dublin III-förordningen föreskrivs en standardtidsgräns på 6 månader 
från den accepterade begäran om övertagande eller återtagande tills att överföringen ska verkställas. 
Under vissa förhållanden kan denna tidsgräns förlängas ytterligare. 
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Allt efter ärendets omständigheter skulle en överföring till den ansvariga medlemsstaten 
kunna tas emot med antingen förväntan eller besvikelse. Att säkerställa att den sökande 
har tillräcklig information om överföringen blir avgörande för att tillse en lyckad överföring 
och effektiv tillgång till asylförfarandet för den sökande i den ansvariga medlemsstaten. 

3.7.1. Viktig information som ska tillhandahållas när en överföring förbereds

När du förbereder själva överföringen, efter att överföringsbeslutet blivit verkställbart, se till att på 
ett tidigt stadium tillhandahålla så många praktiska detaljer som möjligt om hur överföringen ska 
arrangeras. Överväg att ge den sökande praktiska råd om vad man bör packa ner i sitt handbagage för 
överföringen. Påminn den sökande om att medlemsstaten kommer att täcka kostnaden för överföringen.

Särskilt om den sökande talar emot eller motsätter sig överföringen, påminn honom eller henne om att 
överföringen går till ett land som är bundet av samma minimistandarder för att tillhandahålla skydd. 
Informera den sökande om konsekvenserna av att avvika i enlighet med din nationella praxis. 

Kom ihåg att kontrollera att den sökande har förstått informationen som du har försett 
honom eller henne med. Du kan läsa mer i kapitel 2. Metoder för att tillhandahålla 
information.

Bästa praxis 

Sökandes fortsatta vård och hälsouppgifter

Information om alla särskilda behov hos personen som ska överföras, vilken kan bestå av uppgifter 
om hans eller hennes fysiska eller psykiska hälsa, ska förmedlas till den mottagande medlemsstaten 
så länge den sökande ger sitt uttryckliga samtycke. 

Sökande kan oroa sig för om den läkarvård de får i den medlemsstat där de befinner sig också kommer 
att fortsätta efter en överföring. Att tidigt informera de sökande om behovet av deras samtycke för 
att förmedla medicinska uppgifter till den mottagande medlemsstaten kan ge ett tillfälle till att även 
förklara att dessa uppgifter ska utbytas just för att säkerställa att hans eller hennes läkarvård kan 
fortsätta. Detta kan bidra till ett bättre förtroende och minska oron bland de sökande. 

Information om vad man bör packa ner

Den sökande kan ha nytta av några grundläggande tips om vad man bör packa ner, och särskilt vad 
man bör ta med i sitt handbagage som han eller hon har tillgång till under resan. Detta kan handla 
om läkemedel, kläder som passar det aktuella vädret på destinationsorten och liknande. 

Information om vad som bör förväntas efter överföringen 

Att informera den sökande om vad man bör förvänta sig i den medlemsstat som han eller hon 
överförs till kan hjälpa till att minska sökandens stress och oro och öka förtroendet. Detta är 
särskilt sant i de sällsynta fall av frivilliga överföringar där den sökande inte möts av myndigheterna 
i den mottagande medlemsstaten utan istället förväntas söka upp dem för att få tillgång till 
asylförfarandet.
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Kom ihåg

 ■ Tillhandahåll så mycket praktisk information som möjligt. 

 ■ Påminn den sökande om att han eller hon överförs till ett land som är bundet av samma 
minimistandarder för skydd.  
 

Mahmoud

Dagen före överföringen påminner du, som mottagningstjänsteman, 
Mahmoud om arrangemangen för hans resa till Norge. 

 ■ Mahmoud är mycket upphetsad och lycklig över överföringen. Han visar dig sitt bagage, som han har 
packat med varma kläder. Han säger att hans farbror/morbror har skickat dem till honom eftersom det är 
kallt i Norge.

Säkerställ villighet att resa

 ■ Du påminner Mahmoud om att han kommer att hämtas till flygplatsen på morgonen, och att hans ombud 
kommer att följa med honom. Han kommer också att få frukost och lite tilltugg under flygresan. Han kan 
ta med sig leksaker eller böcker eller spela på sin telefon på planet.

Påminn om researrangemangen: flyg, tider, bagage
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Bakary

Dagen före överföringen till Italien vill Bakary träffa dig. Han förklarar för 
dig att han inte vill åka till Italien, och att han istället vill stanna i Schweiz.

 ■ Du frågar honom varför han inte vill åka till Italien. Du ser i Bakarys fil att han inte har överklagat beslutet 
att överföra honom till Italien och att han inte tidigare haft några farhågor över överföringen. Du lägger 
därför märke till förändringen, och vill förstå vad som har hänt. Du lägger också märke till Bakarys 
beteende. Han är nervös och verkar orolig.

Säkerställ villighet att resa

 ■ Bakary upprepar att han vill stanna i Schweiz. Du lugnar Bakary med att det är normalt att känna sig lite 
nervös inför alla resor, men att det kan hjälpa om Bakary delar med sig av sin oro.

 ■ Bakary säger att hans vän befinner sig i Italien och att han har skrämt upp honom och att han nu inte 
vill åka till Italien. Hans vän har skrämt honom genom att berätta att han inte kommer att få någon 
inkvartering och ingen mat. Hans vän bor på gatan. Bakary är också oroad över sin astma eftersom han 
tror att den kommer att förvärras och att han inte kommer att få någon behandling.

Be den sökande att dela med sig av sin oro

 ■ Du lyssnar uppmärksamt på Bakary och ställer frågor om hans vän och dennes situation i Italien. Du 
skriver ner Bakarys bekymmer och funderar över dessa.

 ■ Av Bakarys berättelse förstår du att Bakarys vän bor illegalt i Italien och håller sig undan från 
myndigheterna. Du förklarar för Bakary att du har förstått hans oro.

Lyssna och förstå den sökandes oro

 ■ Du lyssnar uppmärksamt på Bakary och ställer frågor om hans vän och dennes situation i Italien. Du 
skriver ner Bakarys bekymmer och funderar över dessa.

 ■ Av Bakarys berättelse förstår du att Bakarys vän bor illegalt i Italien och håller sig undan från 
myndigheterna. Du förklarar för Bakary att du har förstått hans oro.

Hantera förväntningar: ankomst till den ansvariga medlemsstaten

 ■ Du noterar Bakarys kroppsspråk och ser att Bakary verkar mindre nervös. Du lugnar Bakary med att allt 
kommer att bli bra. Du ger Bakary en kopia av dessa dokument, och förklarar för honom att han också 
kommer att ha rätt till ett juridiskt ombud på hans egen kostnad som kan bistå honom under processen i 
Italien, och att han har rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd i förfaranden i första instans.

Observera och reagera på kroppsspråk

 ■ Du frågar Bakary om han har förstått all information och om han har några frågor. Du frågar också hur han 
nu känner sig inför att resa till Italien. Du säger också till honom att om han har några fler frågor, kan han 
återkomma till dig. Han säger att han nu har lugnat sig och tackar för din hjälp.

Kontrollera förståelsen
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4.  Vanliga missförstånd och motbilder

Dublinsystemet är tämligen komplext och är för sitt praktiska genomförande beroende av samarbetet 
mellan myndigheterna i olika medlemsstater. Som denna vägledning har visat i de tidigare kapitlen finns 
det många olika aktörer, i samtliga medlemsstater, som tillhandahåller information om Dublinsystemet. 
Dessa faktorer kombinerat med rykten och informationsspridning bland sökande personer, antingen 
personligen eller genom sociala medier, kan leda till att de sökande får felaktig eller vilseledande 
information om hur systemet fungerar. 

Detta kapitel undersöker en del av de vanliga missförstånd som du bör känna till, tillsammans med 
motbilder så att du kan säkerställa att de sökande får korrekt information om dessa ämnen. Lägg märke 
till att du inte ska vänta tills ett missförstånd uppstår, utan istället försöka gå händelserna i förväg och se 
till att den sökande har förstått dessa delar korrekt. 

Missförstånd förknippade med fastställandet av ansvarig medlemsstat 

Dublin betyder  
att åka hem

Dublin III-förordningen betyder direkt överföring till 
ursprungslandet.

 ■ Du behöver förklara syftena med Dublin III-förordningen och dess centrala principer. Vissa 
medlemsstater kan ses som ”hamnar för återvändande” bara genom deras geografiska 
placering eller till och med historiska händelser. Om du talar med den sökande före hans 
eller hennes intervju enligt Dublinförordningen är det viktigt att du förklarar etapperna i 
förfarandet, inräknat det som för närvarande händer. Kontrollera att den sökande förstår 
att Dublinöverföringar bara sker mellan medlemsstater och att alla medlemsstater är 
bundna av gemensamma regler om att tillgodose de grundläggande behoven för personer 
som ansöker om internationellt skydd.

Myndigheterna 
använder vår 

information mot oss

De nationella myndigheterna frågar ut de sökande 
och samlar in information i syfte att använda denna 
information mot dem.

 ■ Förklara att Dublinförfarandet inte är ett verktyg för att skicka tillbaka sökande till deras 
ursprungsländer. Se till att förklara din egen roll och vem du arbetar för. Förklara varför 
informationen samlas in. Information samlas in för att ge den hjälp och det bistånd den 
sökande behöver liksom för att korrekt avgöra den ansvariga medlemsstaten. Att inte lita 
på myndigheterna leder till ett hemlighetsfullt beteende och försvårar förfarandet.
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Inga identitetshandlingar 
betyder ingen överföring

Om sökanden inte har sina identitetshandlingar 
kan han eller hon inte överföras till den ansvariga 
medlemsstaten.

 ■ Förklara att identitetshandlingar kan användas för att till exempel fastställa familjeband 
och avgöra den ansvariga medlemsstaten. Den sökande kan fortfarande överföras till 
en annan medlemsstat också om medlemsstatens myndigheter inte har den sökandes 
identitetshandlingar.

Dublin handlar bara om 
familjesammanhållning

Dublin III-förordningens tillämpning handlar bara om 
att återförena familjer.

 ■ Förklara att identitetshandlingar kan användas för att till exempel fastställa familjeband 
och avgöra den ansvariga medlemsstaten. Den sökande kan fortfarande överföras till 
en annan medlemsstat också om medlemsstatens myndigheter inte har den sökandes 
identitetshandlingar.

Dublin gäller för 
personer som beviljas 

skydd
Dublin III-förordningen gäller också för en person 
som har beviljats internationellt skydd.

 ■ Förklara att Dublin III-förordningen inte gäller för personer som redan har fått 
internationellt skydd i en annan medlemsstat. Detta innebär dock inte att den person 
som har beviljats internationellt skydd har obegränsad rätt att resa eller bo i andra 
medlemsstater.

Eftersom mina syskon 
bor här kan jag 

automatiskt stanna

Mina syskon bor redan i den medlemsstat där jag 
befinner mig, och därför är detta den ansvariga 
medlemsstaten oavsett vad som har hänt.

 ■ Förklara Dublinförfarandet, och i synnerhet de relevanta familjekriterierna.

Tidsgränserna 
börjar löpa när 

jag tillhandahåller 
information till 
myndigheterna

Tidsgränserna för att Dublinenheten ska be en 
annan medlemsstat att överta min ansökan börjar 
löpa när jag (den sökande) förser myndigheterna 
med den information som bevisar var mina 
familjemedlemmar är.

 ■ Informera den sökande om att tidsgränserna vad gäller Dublinförordningen beräknas från 
den dag då ansökan lämnas in. Informera den sökande om vilken dag detta är i hans eller 
hennes fall och när de respektive tidsgränserna går ut.
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Missförstånd förknippade med organisatoriska aspekter

Myndigheterna 
och domstolarna 

är desamma
Det är ingen skillnad mellan asylmyndigheterna och 
domstolarna.

 ■ Förklara vad möjligheten till ett effektivt rättsmedel inför domstolarna betyder och 
skillnaden mellan en myndighet och domstolarna. Kom ihåg att i länder runt om i världen 
där rättsväsendets oberoende är svagt eller obefintligt, kan begreppet oberoende 
domstolar behöva förklaras något. Förklara att den sökande kommer att ha tillgång till 
rättsligt bistånd under domstolsförfarandet.

Endast EU-stater  
ingår i Dublin

Endast medlemsstaterna i Europeiska unionen ingår i 
Dublinsystemet.

 ■ Samtliga medlemsstater i Europeiska unionen ingår faktiskt i Dublinsystemet, men det 
innefattar även fyra associerade länder (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

•Alla europeiska länder 
ingår i Dublin Varje europeiskt land ingår i Dublinsystemet.

 ■ Även om det är sant att alla medlemsstater i Europeiska unionen samt fyra associerade 
länder (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) ingår i Dublinsystemet, finns det flera 
europeiska länder, särskilt på västra Balkan som inte ingår i Dublinsystemet. Efter Förenade 
kungarikets utträde ur Europeiska unionen ingår inte Förenade kungariket längre i 
Dublinsystemet.

Missförstånd förknippade med särskilda behov

När jag blir 18 kommer 
jag att behandlas som 

en vuxen

Jag är just nu underårig, men fyller snart 18 och 
kommer då att behandlas som en vuxen enligt 
Dublinförfarandet.

 ■ Om du var underårig när du först lämnade in en ansökan om skydd i en medlemsstat, 
kommer du att fortsätta betraktas som underårig enligt kriterierna för att avgöra 
den ansvariga medlemsstaten också efter att du fyllt 18 år. Lägg märke till att denna 
bestämmelse gäller för de främsta ansvarighetskriterierna i kapitel III i Dublin III-
förordningen. Om beroendeställning eller användning av den humanitära klausulen skulle 
gälla, kommer den sökandes aktuella ålder istället att beaktas. Även om fastställandet av 
den ansvariga medlemsstaten utgår från sökandens ålder vid tiden för inlämnandet skulle 
han eller hon kunna behandlas som vuxen enligt vissa procedurgarantier och praktiska 
arrangemang under till exempel en överföring.
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5. Inspiration: ytterligare 
informationskanaler

Det är viktigt att hålla kontakten med den sökande under hela Dublinförfarandet för att kunna samla 
in alla direkt eller indirekt tillgängliga bevis, hålla tidsgränserna, avgöra den ansvariga medlemsstaten 
och arrangera överföringen. Att säkerställa att den sökande kan ta emot svar på sina frågor under hela 
denna tid kan också hjälpa till att minska stressen, främja förtroendet för myndigheterna och tillse 
överensstämmelse med de etablerade förfarandena.

I detta kapitel tillhandahålls inspirerande tips och idéer om olika sätt som medlemsstatens myndigheter 
kan använda för att hålla kontakt med eller förbli tillgängliga för den sökande under Dublinförfarandet, 
och aspekter som kan övervägas för de olika alternativen. 

5.1. Att kunna lokalisera/kontakta den sökande

Genom att så tidigt som möjligt informera de sökande om att deras kontaktuppgifter och aktuella 
uppehållsort ska vara korrekta, tillgängliga för myndigheterna och förnyas efter varje ändring kan man 
göra det lättare att hålla kontakt med de sökande. Att förklara för de sökande varför myndigheterna 
måste kunna få tag på dem kan också bidra till att säkerställa att de sökande förstår varför det är 
viktigt att de tillhandahåller denna information. Den sökande behöver också förses med ett lätt sätt att 
kontakta myndigheterna för att tillhandahålla denna uppdaterade information om så behövs.

Hur varje medlemsstat håller kontakt med den sökande är beroende av den nationella behöriga 
myndighetens struktur, hur den sökande är inhyst, den tillgängliga personalen, teknisk utrustning och 
resurser. 

Notera även att en del sökande inte har någon egen mobil, och ännu mindre en smartphone med tillgång 
till nätet, e-post, sociala medier eller applikationer. Att hitta praktiska sätt att övervinna dessa hinder för 
kommunikationen mellan myndigheterna och den sökande kan också bidra till att underlätta kontakten. 

5.2. Ytterligare direkt kontakt mellan den sökande och 
myndigheten

Att låta den sökande begära ett möte med de myndigheter som ansvarar för hans eller hennes 
Dublinförfarande kan vara ett sätt att utbyta ytterligare information och svara på frågor som den 
sökande kan ha. För möten som anordnas såväl i personlig form i myndighetens lokaler som genom 
digitala medel skulle troligtvis tolkar behöva närvara. Detta gör att den sökande kan uttrycka sig själv 
fullständigt och ordentligt förstå myndigheterna. Vid planeringen av alla möten ska även alla särskilda 
behov som den sökande kan ha uppmärksammas. Detta skulle kräva en viss grad av planering och 
schemaläggning och kan visa sig vara tämligen resursintensivt. 

En annan fråga som bör övervägas om en sådan möjlighet erbjuds de sökande är om den person som 
företräder myndigheten vid dessa möten har tillgång till och kunskap om den sökandes dokumentation. 
Detta skulle avgöra huruvida den sökande främst förmår ställa frågor av en mer allmän art eller om den 
sökande förmår ställa frågor som är direkt relaterade till hans eller hennes ärende. 



Praktisk vägledningsserie | Att lämna information i Dublinförfarandet

64

Du kan hitta viss tilläggsinformation om detta ämne i kapitel 2. Metoder för att 
tillhandahålla information.

Personliga möten med myndigheterna 

 Att göra det möjligt för sökanden att träffas personligt i myndighetens lokaler eller i 
mottagningscentrumet kan ge ett sätt att hålla kontakten under Dublinförfarandet. Ett 
kort personligt möte skulle troligen vara tillräckligt för att utbyta information om 
ärendet och för att den sökande ska kunna lämna ytterligare bevis eller förtydliga 

eventuella inkonsekvenser. Under den sökandes vistelse i myndighetens lokaler kan ytterligare 
information tillhandahållas genom videor och andra audio-visuella material. Dessa personliga möten 
skulle naturligtvis även kräva att den sökande förmår komma till myndighetens lokaler. Att inrätta 
hjälpcentraler i de regionala centrum där många sökande är inhysta kan vara ett sätt att minska 
utmaningarna i samband med avstånden till den centrala myndigheten.

Praktiskt exempel

Ett sätt att anordna dessa personliga möten är att organisera tider för öppethållande, till exempel 
varje vecka, specifikt för att tillhandahålla information (t.ex. varje torsdag mellan kl. 10—11). 
Sökande kan vilja avstå från att planera in ett personligt möte eftersom det kan vara skrämmande. 
Öppethållande kan ge dem mer frihet och flexibilitet eftersom de kan besluta sig spontant för 
att gå. Information om detta öppethållande kan delges dem när de lämnar in sin ansökan om 
internationellt skydd. Tolkar bör även finnas tillgängliga.

Digitala möten med myndigheterna 

 Att göra det möjligt att anordna digitala möten kan vara ett sätt att övervinna vissa av 
de praktiska utmaningarna i samband med vanliga personliga möten. Denna typ av 
möten kan anordnas via telefon eller genom videokonferenser beroende på de 
tillgängliga tekniska lösningarna. Såsom beskrivs i kapitel 2 Metoder för att 

tillhandahålla information, måste man även tänka på vissa svårigheter att tillhandahålla muntlig 
information under digitala möten. Det bör även noteras att digitala lösningar kräver att de sökande 
antingen själva har apparater för samverkan med myndigheterna eller har tillgång till dessa i till exempel 
ett mottagningscentrum. 

Om anställda vid myndigheterna ringer upp sökande från personliga telefonnummer som kan identifieras 
och sparas, skulle den sökande eller hans eller hennes stödjande nätverk kunna ringa tillbaka vid ett 
senare tillfälle för ytterligare frågor, också om de inte har något att göra med Dublinförfarandet. Vid 
sådana oplanerade uppföljningssamtal finns det troligtvis ingen tolk närvarande och den som svarar 
kanske inte har tid eller förmåga att besvara några frågor. Detta kan leda till frustration för de sökande. 
Det kan därför vara bra både för personalen vid myndigheterna och de sökande att ett system som 
inbegriper en möjlighet för de sökande att nå myndigheterna med sina frågor är strukturerat och öppet. 
På så vis blir de sökande medvetna om de praktiska begränsningarna, såsom till exempel behovet att 
boka tid.
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Jourtelefon 

 Att använda en jourtelefon som de sökande kan ringa upp för att ställa sina frågor kan 
vara ett effektivt sätt att ge den sökande information. Jourtelefonens drifttimmar kan 
anpassas efter de resurser som myndigheten kan tillgå, och gör det möjligt att 
schemalägga tolkar inom de vanligaste språken för de sökande. Det kan till exempel vara 
möjligt att ha olika drifttimmar för olika språk. 

En fråga som bör övervägas i detta sammanhang är vilken typ av information som kan tillhandahållas 
genom en sådan jourtelefon. Avsikten kan till exempel vara att främst tillhandahålla information av 
allmän art eller att, vid behov, också kunna koppla sökande till utredare som kan svara på frågor om 
deras situation.

E-post 

 Att ge den sökande en möjlighet att nå myndigheten genom e-post kan vara en praktisk 
lösning för både myndigheten och den sökande. Språkliga hinder och begränsad tillgång 
till digitala apparater kan dock vara något som kan göra detta till något av en utmaning. 
Möjliga sätt att övervinna sådana utmaningar kan inbegripa bistånd med att lämna in 
sådana frågor i mottagningsanläggningar eller från organisationer i det civila samhället. 

Genom att ge ett automatiskt svar till de sökande kan myndigheten även lätt påminna de sökande om att 
de måste ge myndigheterna information för att identifiera dem. På så vis kan den sökande tillhandahålla 
de uppgifter som eventuellt saknas utan fördröjning. 

5.3. Att tillhandahålla digital tillgång till information 

Att låta sökande använda nätet för att tillgå information om Dublinförfarandet kan också vara ett 
effektivt sätt att ge sökande information. I den mån att myndigheten erbjuder den sökande möjligheter 
att kontakta myndigheterna för frågor kan kontaktuppgifterna , tillsammans med praktiska instruktioner, 
också göras tillgängliga. Myndigheterna kan överväga att göra denna information lätt tillgänglig också 
genom mobila enheter. Observera att ett sådant tillhandahållande av information förutsätter en viss 
nivå av digital kompetens och tillgång till digitala apparater som kanske inte alla sökande har. I detta 
sammanhang är användning av videor eller animationer exempel på ett digitalt verktyg som kan skapas 
för att förklara Dublinförfarandet. 

Att tillgängliggöra information på webbsidor eller digitala appar 

Att samla all relevant information om Dublinförfarandet på en enda plats på myndighetens webbplats är 
ett sätt att göra den lätt tillgänglig. Information kan också samlas så att sökande kommer åt den genom 
nedladdningsbara applikationer som kan finnas på olika språk. Dessa applikationer kan också erbjuda 
vissa möjligheter till samverkan mellan myndigheterna och den sökande, beroende på hur komplexa de 
är. Om information tillhandahålls genom till exempel foldrar eller affischer som har en QR-kod kan de 
sökande tillgå kompletterande information genom att hänvisas till relevanta webbplatser. 
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Bästa praxis

Vanliga frågor kan automatiseras genom vad som vanligtvis kallas ”chatbots, för att tala med de 
sökande om deras vanligaste frågor om Dublinförfarandet. Chatbots kan programmeras till att 
kommunicera på olika språk. De fungerar 24/7 på en tid och en plats som den sökande själv väljer. 
De kan installeras i offentliga utrymmen i mottagningscentrumen, eller i asyltjänstens väntrum.

Information i sociala mediekanaler

Dublinenhetens sociala mediekanaler kan användas för att förmedla större tillkännagivanden, 
kontaktuppgifter och liknande information. Om myndigheten märker att det cirkulerar felaktig 
information om ett visst ämne bland de sökande, kan sociala mediekanaler också potentiellt användas 
för att sända ut korrekt information som en motbild.
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6. Inspiration: samarbete med det civila 
samhället

Civilsamhället har uppvisat ett starkt engagemang när det gäller att ge bistånd till personer som ansöker 
om internationellt skydd och flyktingar vid ankomsten, säkerställa tillgång till grundläggande rättigheter, 
inkvartering, internationellt skydd, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt främja långsiktig 
integration. Sättet som medlemsstater organiserar sina asyl- och mottagningssystem på, skillnaderna i 
tillgång till etablerade organisationer i det civila samhället och praktiska överväganden vad gäller typen 
av migrationsströmmar kommer att påverka det samarbete mellan Dublinenheter och organisationer 
i det civila samhället som kommer att vara möjligt i olika medlemsstater. Här presenteras en del idéer 
och olika praxis som kan tjäna som inspiration för olika arrangemang som kan främja samarbetet och 
deltagandet i civilsamhället. 

Flera delar av Ceas rättsliga ramar involverar specifikt civilsamhället i asylförfarandet.

Rättsliga bestämmelser avseende CSO:s roll i Ceas

Flera delar av Ceas (4) rättsliga ramar involverar specifikt civilsamhället i asylförfarandet:

 ■ Alla sökande ska bland annat ha möjlighet att meddela sig med en företrädare för UNHCR och 
med organisationer som erbjuder juridisk eller annan rådgivning till personer som ansöker om 
internationellt skydd (artikel 12.1 c i direktivet om asylförfaranden).

 ■ Sökande har möjlighet att kommunicera med släktingar, juridiska rådgivare och företrädare för 
UNHCR och andra berörda nationella, internationella och icke-statliga organisationer och organ 
(artikel 18.2 b i direktivet om mottagningsvillkor).

 ■ Medlemsstaterna får föreskriva att den kostnadsfria rättsliga informationen och informationen 
om förfarandet i första instans ska bland annat tillhandahållas av icke-statliga organisationer 
(artiklarna 19 och 21.1 i direktivet om asylförfaranden). 

 ■ Medlemsstaterna får tillåta icke-statliga organisationer att lämna kostnadsfritt rättsligt bistånd 
och/eller biträde till sökande under alla stadier av förfarandet (artikel 22.2 i direktivet om 
asylförfaranden).

 ■ Medlemsstaterna ska se till att de sökande informeras om organisationer eller grupper av 
personer som tillhandahåller särskilt rättsligt bistånd och om organisationer som kan vara 
kapabla att bistå eller informera dem om gällande mottagningsvillkor, inklusive hälso- och 
sjukvård (artikel 5.1 i direktivet om mottagningsvillkor).

6.1. Att förse sökande med kontaktuppgifter till organisationer i 
det civila samhället 

Ett relativt enkelt steg att ta som kan underlätta det civila samhällets deltagande är att så tidigt som 
möjligt informera de sökande om etablerade organisationer i det civila samhället. Denna information kan 
innefatta uppgifter om de tjänster som olika organisationer kan tillhandahålla till sökande tillsammans 
med kontaktuppgifter. 

(4) Direktivet om asylförfaranden: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma 
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning). Direktivet om mottagningsvillkor: 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som 
ansöker om internationellt skydd (omarbetning).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
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Det tillhandahållna tjänsterna kan betonas med hjälp av förklarande ikoner/piktogram, och om foldrarna 
finns på de olika språk som talas av de sökande kan de bli ännu mer användbara. Denna information kan 
också göras tillgänglig för sökande på digitala plattformar, applikationer för mobiler, osv. 

I de vanliga foldrar som Europeiska kommissionen har tagit fram för att informera sökande om 
Dublinförfarandet har plats på slutet där medlemsstaterna kan lägga in denna typ av information. 
Informationen kan också betonas och förklaras muntligt till de sökande när dessa foldrar överlämnas till dem. 

6.2. Samarbete om familjesammanhållning

Det civila samhällets organisationer kan särskilt spela en roll inom Dublinärenden när en sökande 
vill återförenas med en familjemedlem i en annan medlemsstat. Dublin III-förordningen innehåller 
bestämmelser om detta samarbete, till exempel för spårning av familjemedlemmar.

Praktiskt exempel

Grekland är ett land för första ankomst med många sökande utspridda över dess öar och med en 
central Dublinenhet i Aten, varför samarbetet mellan organisationerna i det civila samhället och 
den grekiska Dublinenheten särskilt gett sitt stöd åt förfarandena för familjesammanhållning enligt 
Dublin III-förordningen. 

Under Dublinförfarandets screeningfas kartlägger Dublinenheten de särskilda behoven för varje 
Dublinärende för att omedelbart lokalisera de sökande genom deras ombud. Vanligtvis kontaktar 
organisationerna i det civila samhället också Dublinenheten för att kontrollera att ärendet 
hänvisades till Dublinenheten i rätt tid. 

Beroende på den sökandes uppehållsort känner Dublinenheten till de organisationer i det civila 
samhället som är aktiva inom det specifika lägret eller boendet och kan lätta kontakta dem, oftast 
på grekiska eller engelska (utan behov av tolk). Organisationerna i det civila samhället kan sedan 
fortsätta att lokalisera de sökande för att närmare bedöma förhållandena i ärendet och informera 
de sökande i rätt tid om de åtgärder som ska vidtas. 

Organisationerna i det civila samhället stöder den sökande genom att samla in nödvändig 
dokumentation, översätta dokument med egna översättare, anordna träffar för ytterligare 
bevisinsamling, underlätta tidsbeställning, lämna in dokumenten till myndigheten, meddela den 
sökande ifall den anmodade medlemsstaten avvisar en begäran om övertagande och påminna den 
sökande om att hålla tidsfristerna.

Sökande som inte bor i läger och som behöver ytterligare bistånd med sitt Dublinärende får 
en förteckning över organisationer i det civila samhället (inklusive ett nationellt register) 
av det ansvariga regionala asylkontoret. De får även en folder med de specifika kraven för 
familjesammanhållning enligt Dublinförfarandet som gäller i den medlemsstat där den sökandes 
familjemedlemmar är bosatta. De sökande informeras på så sätt i rätt tid vid registreringen om 
att de ska samla de nödvändiga dokumenten (t.ex. familjedokument, översättningar, medicinska 
handlingar, osv.).

Den grekiska Dublinenheten har även samarbetat med UNHCR, Easo, IOM och olika organisationer 
i det civila samhället om att upprätta och använda ett formulär för bedömning av personens bästa 
intresse i syfte att genomföra Dublin III-förordningen.

(5) För mer information, se Europarådets rapport ”Family reunification for refugee and migrant children”, s. 70–71.

https://rm.coe.int/family-reunification-for-refugee-and-migrant-children-standards-and-pr/16809e8320
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6.3. Reducera utmaningar i samarbete med civilsamhället 

Även om såväl myndigheterna som de sökande kan dra fördel av samarbetet mellan Dublinenheter 
och civilsamhället är det viktigt att fundera på de utmaningar som kan åtfölja ett sådant samarbete. 
Asylmyndigheter och organisationer i det civila samhället har olika roller och ansvarsområden, och det är 
viktigt att dessa är tydliga både för de involverade parterna och de sökande. 

Utmaning som bör beaktas Möjlig reducering

Sökande kanske inte förstår 
skillnaden mellan myndigheten och 

organisationerna i det civila samhället

Förse de sökande med tydlig 
information om de olika rollerna 
för organisationerna i det civila 

samhället och myndigheten

Organisationer i det civila samhället 
kan begära information om ett 

ärende utan den sökandes formella 
och uttryckliga samtycke

Se till att det finns tydliga riktlinjer 
för alla organisationer i det civila 

samhället som stöder sökande och 
att deras personal känner till dem

Organisationer i det civila samhället 
och myndigheter har olika förståelse av 
Dublin III-förordningens bestämmelser

Öppna upp kommunikationen mellan 
organisationer i det civila samhället 
och myndigheter för att säkerställa 

förståelsen av hur Dublin III-förordningens 
bestämmelser tillämpas i praktiken

Organisationer i det civila samhället 
och myndigheter kan tillhandahålla 
information som verkar motstridig 

eller har olika betoning

Att samordna informationsverktyg 
och meddelandeförmedling kan bidra 
till att minska uppfattade skillnader 

i meddelandeförmedlingen

Stress bland sökande som ser att 
andra får individanpassat stöd från 
organisationer i det civila samhället 
medan de själva inte får sådant stöd

Att ha ett rättvist system för de sökandes 
kontakt med organisationer i det civila 
samhället och information till sökande 

om hur man upprättar kontakt
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Bilaga I. Checklistor

1. Metodologiskt

Checklista: förberedelse av en träff för muntlig informationsförmedling

Ämne för informationen

  Kontrollera de exakta informationsbehov som ska kommuniceras till den sökande under ett 
visst skede av informationsförmedlingen.

  Bekanta dig med de relevanta Dublinaspekterna av ärendet för att anpassa de viktigaste 
huvudpunkterna i den tillhandahållna informationen efter den sökandes individuella behov 
och förhållanden.

Informationsverktyg och produkter

 Se till att du har allt utdelningsmaterial och andra verktyg (i rätt språkversioner).

  Förbered ytterligare källor för att hitta information om den sökande efterfrågar ytterligare 
information.

  Ha en förteckning över hänvisningar som den sökande kan vända sig till för nödvändigt 
ytterligare stöd.

Praktisk planering

  Vid en personlig träff – välj en lokal för att förmedla informationen där du kan öka 
förtroendet och föra ett lugnt samtal med den sökande.

  Vid en träff över nätet – kontrollera att den tekniska installationen fungerar bra och att ni 
kan kommunicera bra med varandra.

  Se till att du har tillgång till tolk.
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2. Etapperna i förfarandet

Checklista: viktig information om första kontakten

Grundläggande om Dublinsystemet och Ceas

  Dublinsystemet är ett europeiskt system som används för att avgöra vilken medlemsstat 
som ska ansvara för deras ansökan om internationellt skydd. 

  De sökande förmår inte välja vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva deras 
ansökan. Bara en enda medlemsstat är ansvarig.

  Alla medlemsstater är bundna av samma minimistandarder som avtalats på EU-nivå 
(grundläggande rättigheter, inkvartering och andra grundläggande behov).

  Den sökandes rättigheter och skyldigheter, inräknat skyldighet att samarbeta med 
myndigheterna.

  Att avvika eller skada sina dokument är inte till fördel för förfarandet och hjälper inte den 
sökande att undkomma fastställandeprocessen.

Grundläggande information om familjesammanhållning

  Dublinförfarandet kan tillämpas för att återförena den sökande med sin familj om han eller 
hon har familjemedlemmar boende i en annan medlemsstat.

  Vem anses vara familjemedlem och släktingar i Dublinförfarandet (se bilaga II. Möjligheter 
till familjesammanhållning)?

  Om den sökande och den sökandes familjemedlem(mar) vill återförenas, måste de uttrycka 
detta i skrift.

  Det är mycket viktigt att den sökande informerar myndigheterna om uppehållsorten för alla 
familjemedlemmar eller släktingar. 

  Den sökande ska samla alla bevis som han eller hon har som kan hjälpa till att bevisa 
familjeband.

  Begreppet beroendeställning (se bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning).

Vistelse eller inresa

   Om den sökande inte har några familjemedlemmar i andra medlemsstater, kan ett utfärdat 
uppehållstillstånd, visum, en gränspassage eller vistelse i ett specifikt land påverka vilket 
land som blir ansvarigt.

  Om den sökande har dokument eller fakta som kan tjäna som bevis eller indicier vad 
gäller inresa, vistelse eller uppehåll ska han eller hon samla dessa och lägga fram dem för 
myndigheterna.

Barn

  Barnets bästa ska vara en första prioritering för medlemsstater när de tillämpar Dublin III-
förordningen.

 Ensamkommande barn behöver inte lämna ett skriftligt samtycke.

 Ensamkommande barn har rätt till en representant.



Praktisk vägledningsserie | Att lämna information i Dublinförfarandet

72

Checklista: viktig information om tagning av fingeravtryck

Kontrollera att den sökande förstår vad ett fingeravtryck är

  Vi har alla unika, individuella fingeravtryck och att bilderna av dem kan användas för att 
identifiera oss.

Vem behöver lämna fingeravtryck?

  Tagning av fingeravtryck är obligatoriskt för personer som är 14 år eller äldre som ansöker 
om internationellt skydd i Europa, som grips i samband med en olaglig gränspassage eller 
som befinns vistas olagligt inom en medlemsstats territorium.

  Fingeravtrycken måste tas och kontrolleras även om den sökande har familj eller släktingar i 
en annan medlemsstat som han eller hon vill återförenas med.

Vad kommer att göras med de sökandes fingeravtryck?

  Fingeravtrycken kommer att överföras till en databas för fingeravtryck som kallas ”Eurodac”.

  Eurodac är EU:s databas för fingeravtryck där medlemsstaterna kan jämföra fingeravtrycken 
från personer som ansöker om internationellt skydd. 

  Myndigheterna kommer att kontrollera fingeravtrycken för att undersöka om den sökande 
har tidigare ansökt om internationellt skydd eller om den sökande har gripits i samband 
med en olaglig passage av EU:s yttre gränser.

  Fingeravtrycken kan också kontrolleras mot informationssystemet för viseringar, som är en 
databas för information om viseringar som beviljats inom Schengenområdet.

Vad kommer att lagras och hur länge?

  Tio (digitala) fingeravtryck, den sökandes kön, landet där fingeravtrycken togs, samt platsen 
och datumet för ansökan om internationellt skydd (i tillämpliga fall).

  Fingeravtrycken kommer att lagras i tio år (vid ansökningar om internationellt skydd) eller 
18 månader (vid en olaglig gränspassage). 

 Uppgifterna raderas automatiskt av systemet efter denna tid.

Vem kan få tillgång till den sökandes fingeravtryck? 

  De myndigheter som avgör vilken medlemsstat som ska ansvara för att pröva ansökan om 
internationellt skydd. 

  Under strikta förhållanden kan polisen och Europol få tillgång till uppgifter om de utreder 
allvarliga brott.

 Informationen kommer aldrig att delas med sökandens ursprungsland.

Vilka rättigheter har de sökande? 

 Den sökande har rätt att få tillgång till uppgifterna.

 Den sökande har rätt att få en kopia av uppgifterna.

  Den sökande har rätt till rättelse och radering av uppgifterna om de innehåller några 
felaktigheter.
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Checklista: viktig information under inlämnandet och den personliga intervjun enligt 
Dublinförordningen

Grundläggande information om Dublinsystemet

 Dublin III-förordningens territoriella tillämpning gäller inom 31 länder.

  Genom Dublinförfarandet föreskrivs vilket enskilt land som har ansvar för att pröva en 
sökandes ansökan om internationellt skydd. En sökande kan överföras från ett land till ett 
annat land som ansvarar för att pröva ansökan.

  Dublin III-förordningen har som syfte att garantera att en ansökan om internationellt skydd 
kommer att prövas i sak av en medlemsstat. Den säkerställer att en sökande inte ansöker i 
flera olika länder i avsikt att förlänga sin vistelse i Dublinländerna.

  Bara när det har beslutats vilket land som har ansvar för att pröva en sökandes ansökan 
kommer myndigheterna att överväga detaljerna i ansökan.

 Tillämpliga tidsgränser (se bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen).

Ansvarighetskriterierna

 Kriterierna för att avgöra den ansvariga medlemsstaten, och deras inbördes ordning.

  Om den sökande inte vill återförenas med familjemedlemmar i en annan medlemsstat, 
kommer inte ansökan nödvändigtvis att hanteras där den sökande för närvarande befinner 
sig. Det kan bli en annan medlemsstat som fastställs ha ansvaret baserat på andra kriterier.

Att förse myndigheterna med fakta och bevis

  Vikten av att förse myndigheterna med all information som den sökande har om närvaron 
av eventuella familjemedlemmar eller släktingar i någon av Dublinländerna. 

  Vikten av att tillhandahålla eventuell annan information som kan vara relevant för att 
avgöra det land som har ansvar för att pröva ansökan om internationellt skydd.

  Den sökande ska även lämna in alla dokument eller papper i hans eller hennes ägo som kan 
innehålla relevant information.

  Att samarbete med myndigheterna är både i den sökandes och myndigheternas intresse. 

Särskilda behov

  Förklara för den sökande vad särskilda behov är, vilken hjälp som är tillgänglig, vilka 
organisationer eller myndigheter som har ansvar för att tillhandahålla sådana tjänster och 
hur den sökande kan tillgå dem. 

  Den sökande bör proaktivt uppmanas att informera myndigheterna om alla särskilda behov 
som han eller hon kan ha.
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Checklista: meddela den sökande om överföringsbeslutet

Förklara beslutet, och de bakomliggande skälen

  Förklara varför och baserat på vilka kriterier en annan medlemsstat har fastställts vara 
ansvarig för att pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

  Prövningen av hans eller hennes ansökan om internationellt skydd kommer att starta så 
snart han eller hon har överförts till den ansvariga medlemsstaten.

Gemensamma standarder inom Europa

  Alla medlemsstater måste tillämpa de minimistandarder som är fastställda i 
bestämmelserna i Ceas, eller liknande nationella bestämmelser vad gäller sökandens 
rättigheter till sådant som inkvartering och andra grundläggande behov.

  Sökanden kommer att få en rättvis och opartisk prövning av sin ansökan om internationellt 
skydd i den ansvariga medlemsstaten.

Tillgängliga rättsmedel

  Diskutera med den sökande huruvida han eller hon vill överklaga överföringsbeslutet för att 
få tag på information om den möjliga fortsättningen av ärendet.

 Tillhandahåll information om de tillgängliga rättsmedlen.

  Förklara de tillgängliga tidsgränserna, inräknat rätten att ansöka om suspensiv verkan, i 
tillämpliga fall.

  Gör det klart för den sökande att om han eller hon inte överklagar beslutet blir det 
verkställbart när tidsgränserna har gått ut.

Rättsligt bistånd 

 Påminn den sökande om hans eller hennes rätt till rättsligt bistånd.

 Kontaktuppgifterna till personer eller enheter som kan ge ett sådant rättsligt bistånd.

 De praktiska åtgärder som krävs för att ta emot sådant stöd.

Överföringens praktiska omständigheter

 Tidsgränserna för att utföra överföringen.

 En tidsplan för kommande möten (om så är möjligt). 

 Var och vilken dag personen ska visa sig i den mottagande medlemsstaten.

  Vikten av att samarbeta med myndigheterna och de potentiella följderna av att inte 
samarbeta.

Checklista: viktig information som ska tillhandahållas när en överföring förbereds

Överföringens praktiska omständigheter

  Tillhandahåll så många praktiska detaljer som möjligt om hur överföringen ska arrangeras.

 Praktiska råd om vad man bör packa ner i sitt handbagage för överföringen.

  Påminn den sökande om att han eller hon överförs till ett land som är bundet av samma 
minimistandarder för tillhandahållande av skydd.
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3. Dublinkriterier 

Checklista: lämna information om ansvarighetskriterierna i Dublin III-förordningen.

Familjemedlemmar för vuxna sökande 

 Deras make eller maka eller ogifta partner i ett stabil relation.

 Alla barn som fortfarande är underåriga (under 18 år).

Familjemedlemmar och släktingar för ensamkommande barn

 Föräldrar

 En vuxen person med ansvar för den underårige

 Syskon

 Mostrar/fastrar eller morbröder/farbröder

 Mor- och farföräldrar

Allmänna kriterier för att tilldela ansvarighet utifrån familjekriterier

  Individerna måste vara närvarande i medlemsstaten i egenskap av sökande eller av person 
som åtnjuter internationellt skydd. Avseende ensamkommande barn, måste individerna 
vara lagligen bosatta i medlemsstaten. 

  Den sökande måste inte återförenas med en familjemedlem som han eller hon inte vill 
återförenas med. 

  Den person som han eller hon vill återförenas med måste också lämna ett skriftligt 
samtycke. 

De ensamkommande barnens bästa

 Förklara syftet med bedömningen av personens bästa intresse och vad den innebär.

  En överföring till en annan medlemsstat enligt Dublin III-förordningen kan endast ske om 
det är till barnets bästa. 

  Vad som är till barnets bästa bedöms av den fastställande medlemsstaten, i samarbete med 
den andra medlemsstaten.

När familjemedlemmar och/eller underåriga ogifta syskon samtidigt lämnar in ansökningar 
om internationellt skydd i samma medlemsstat och när tillämpningen av kriterierna i Dublin 
III-förordningen skulle leda till att de skiljs åt, ska den ansvariga medlemsstaten fastställas på 
grundval av följande

  Den medlemsstat som kriterierna anger har ansvar för att överta de flesta av dem.

  Om detta misslyckas; den medlemsstat som kriterierna anger har ansvar för att pröva 
ansökan från den äldsta av dem.

Uppehållstillstånd och visum

  Om sökanden har beviljats uppehållstillstånd eller visum kan detta vara viktigt för 
fastställandet av ansvarig medlemsstat.
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Uppehållstillstånd påverkar inte fastställandet av den ansvariga medlemsstaten om de har 
utfärdats under den tid som krävs för att utföra följande

  Avgöra den ansvariga medlemsstaten för att pröva en ansökan om internationellt skydd.

 Pröva en ansökan om internationellt skydd.

 Pröva en ansökan om uppehållstillstånd.

Vad gäller inresekriteriet ska följande förklaras

  Att det gäller om de andra kriterierna såsom familjeband, tidigare uppehåll, visum osv. inte 
gäller.

 Vad som utgör en otillåten inresa.

  Att detta ansvar löper ut 12 månader efter den dag då den olagliga gränspassagen skedde.

Vad gäller inresa utan visum ska följande noteras

  Att det är viktigt att informera myndigheterna ifall den sökande tilläts att lagligt komma in i 
medlemsstaterna utan visum.

Vad gäller ansökningar i det internationella transitområdet på en flygplats

  Att det är viktigt att informera myndigheterna ifall den sökande gjorde ansökan om 
internationellt skydd på flygplatsen vid ankomsten. 

Checklista: lämna information om beroendeställning

Beroendeställning kan övervägas om 

  En sökande är beroende av assistans från ett barn, ett syskon eller en förälder som är 
lagligen bosatt i en av medlemsstaterna.

 Barnet, syskonet eller föräldern till sökanden är beroende av deras assistans. 

Allmänna kriterier för att tilldela ansvarighet utifrån beroendeställning

 Familjebanden fanns redan i ursprungslandet.

  Den sökande och familjemedlemmen/släktingen anger skriftligen att de båda vill 
återförenas.

 Barnet, syskonet eller föräldern är kapabel att ta hand om den beroende personen.

I Dublin III-förordningen förtecknas följande skäl till en möjlig beroendeställning

 Graviditet

 Ett nyfött barn

 Allvarlig sjukdom

 Allvarlig funktionsnedsättning

 Hög ålder
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Checklista: lämna information om diskretionär bedömning

Allmänna överväganden när information lämnas 

  Förklara för den sökande att en överföring enligt denna klausul inte bara kräver en begäran 
från den fastställande medlemsstaten, utan också att den anmodade medlemsstaten 
accepterar.

  Se särskilt till att hantera de sökandes förväntningar när du lämnar information om dessa 
bestämmelser.

Vad gäller suveränitetsklausulen (artikel 17.1 i Dublin III-förordningen)

  En medlemsstat kan besluta att anta ansvarighet för att pröva en ansökan om internationellt 
skydd som har lämnats in till den, även om det inte är dess ansvar enligt kriterierna i Dublin 
III-förordningen. 

En begäran om att tillämpa den humanitära klausulen (artikel 17.2 i Dublin III-förordningen) kan 
lämnas in till en annan medlemsstat

 Innan ett beslut har fattats i första instans om ämnet i denna ansökan. 

  Att sammanföra alla närstående av humanitära skäl, i synnerhet av familjeskäl eller 
kulturellt betingade faktorer, också när denna andra medlemsstat inte är ansvarig enligt 
kriterierna i artiklarna om familj och beroendeställning.

 Om båda parter samtycker till detta förfarande. 
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Bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen 

Tidsfrister vid en Eurodac-träff

Skicka begäran  
om övertagande 

(2 månader)

Svara på begäran 
om övertagande 

(2 månader)

Skicka begäran  
om återtagande 

(2 månader)

Svara på begäran 
om återtagande 

(2 veckor)

Tidsfrister vid ingen Eurodac-träff

Skicka begäran 
om övertagande 

(3 månader)

Svara på begäran 
om övertagande 

(2 månader)

Skicka begäran 
om återtagande 

(3 månader)

Svara på begäran  
om återtagande 

(1 månad)

Överföringstidsfrister

Standard 
(6 månader)

Sökanden 
sitter i fängelse 
(12 månader)

Sökanden har 
avvikit 

(18 månader)
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Bilaga IV. Vanliga frågor

I detta kapitel visas vanliga frågor eller uttalanden från de sökande i samband med Dublinförfarandet, 
vilka följs av föreslagna inslag som svar. 

Observera att inte alla frågor i det följande avsnittet är vanliga frågor i alla medlemsstater, eftersom olika 
medlemsstater ställs inför olika utmaningar beroende på geografisk plats och andra variabler. 

1. Familjesammanhållning

1.1 Jag vill återförenas med person X i land Y, kan ni hjälpa mig?

1.2 Vem kan jag återförenas med?

1.3 Varför kan jag inte återförenas med mina vuxna barn?

1.4 Vilken typ av information behöver jag för att bevisa att jag har ett band till min familj?

1.5 Jag förlorade mina handlingar under resan, hur kan jag lägga fram bevis för familjebanden?

1.6 Jag har ännu inte ansökt om internationellt skydd, kan jag ändå återförenas med min familj?

1.7 Jag fick ett beslut i första instans, kan jag ändå återförenas med min familj i en annan medlemsstat?

2. Fastställande av den ansvariga medlemsstaten 

2.1 Vad kommer att hända efter intervjun enligt Dublinförordningen?

2.2 Jag kan ha ett visum från land X, men jag ville aldrig ens åka till det landet, och jag besökte aldrig det 
landet på min väg hit. Varför skulle de ansvara för min ansökan?

2.3 Vad händer om den andra medlemsstaten avvisar begäran om att överta min ansökan?

2.4 Ingen här bryr sig om varför jag var tvungen att lämna mitt land för att ansöka om skydd, varför frågar 
ni mig inte om vad som hände mig i mitt hemland?

2.5 Jag kommer inte längre att vara underårig när jag ska skicka begäran – är det ett problem?

3. Tidsfrister och väntan

3.1 Hur länge måste jag vänta tills ni har beslutat vilken medlemsstat som ska ansvara för min ansökan?

3.2 När kommer ni att skicka begäran till det andra landet om att överta min ansökan, hur beräknar jag 
tidsfristerna?

3.3 Hur beräknas den sex månader långa överföringstidsfristen?

3.4 Hur länge måste jag vänta på att bli överförd till medlemsstat X?

4. Överföringar och överklaganden

4.1 Kan jag betala biljetten själv så att jag kan lämna landet tidigare?

4.2 Jag vill inte överföras till medlemsstat X, hur kan jag överklaga detta beslut?

4.3 Jag vill inte överföras till medlemsstat X, är det möjligt att istället återvända frivilligt till mitt 
ursprungsland?

4.4 Jag vill inte åka tillbaka till medlemsstat X. Person X var inte tvungen att åka och mitt ärende är 
identiskt, varför måste jag åka tillbaka?

4.5 Min ansökan har avslagits i medlemsstat X. Om jag överförs kommer jag att skickas tillbaka till mitt 
ursprungsland. Jag kan inte åka tillbaka till mitt ursprungsland, kommer ni att skicka mig dit?

4.6 Den ansvariga medlemsstaten har vänskapliga förbindelser med regeringen i mitt hemland som 
förföljde mig, måste jag åka dit?

4.7 Medlemsstat X har inte försett mig med någonting. Jag kan inte åka tillbaka
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1. Familjesammanhållning

1.1. Jag vill återförenas med person X i land Y, kan ni hjälpa mig?

Ja. Dublin III-förordningen kan användas för att återförena personer under vissa 
specifika villkor. En visualisering av möjligheterna till familjesammanhållning enligt 
Dublin III-förordningen finns i bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning.

Förklara

 ■ Familjedefinitionerna, och hur familjekriterierna i Dublin III-förordningen fungerar.

 ■ Vilka bevis som krävs för att fastställa ett sådant band.

 ■ Att din myndighet måste lämna denna information till myndigheterna i den andra 
medlemsstaten.

1.2. Vem kan jag återförenas med?

Dublin III-förordningen innehåller specifika regler om vem man kan återförenas med. 
Detta är beroende av om du är vuxen eller ett ensamkommande barn. En visualisering 
av möjligheterna till familjesammanhållning enligt Dublin III-förordningen finns i 
bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning.

Förklara

 ■ Familjekriterierna, och de olika personer som den sökande skulle kunna återförenas med, allt 
efter hans eller hennes enskilda situation.

 ■ Att om sökanden är beroende av någon av dessa familjemedlemmar, släktingar eller 
närstående eller om någon av dessa är beroende av den sökande, är det viktigt att informera 
myndigheterna om detta så att det kan beaktas.

 ■ Att din myndighet måste lämna denna information till myndigheterna i den andra 
medlemsstaten.

Tänk på

 ■ Om du lämnar information om familjesammanhållning genom diskretionär bedömning, se 
särskilt till att hantera den sökandes förväntningar.
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1.3. Varför kan jag inte återförenas med mina vuxna barn?

Dublin III-förordningen innehåller specifika regler om vem man kan återförenas med och 
erbjuder i de flesta fall inte möjligheten att återförenas med vuxna barn. En visualisering 
av möjligheterna till familjesammanhållning enligt Dublin III-förordningen finns i 
bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning.

Förklara

 ■ Förklara definitionen av familjemedlemmar enligt Dublin III-förordningen och att dessa regler 
har avtalats mellan Europaparlamentet och rådet.

 ■ Om sökanden är beroende av sina vuxna barn eller om de vuxna barnen är beroende av den 
sökande, är det viktigt att de informerar myndigheterna om detta så att det kan beaktas. Se till 
att hantera den sökandes förväntningar i detta avseende.

Tänk på

 ■ Om du lämnar information om familjesammanhållning genom diskretionär bedömning, se 
särskilt till att hantera den sökandes förväntningar.

1.4. Vilken typ av information behöver jag för att bevisa att jag har ett band till min familj?

Dublin III-förordningen innehåller regler om användningen av bevis och indicier i Dublin 
III-förordningen. Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 innehåller, i bilaga II, 
förteckningar över bevisen och indicierna. En visualisering med exempel på de typer av 
bevis som kan användas i Dublinförfarandet finns i avsnitt 1.12 Bevis i Dublinförfarandet.

Förklara

 ■ Genom att ge praktiska exempel på vad som kan utgöra bevis.

 ■ Hur beviset kan lämnas in till myndigheten.

 ■ Hur man får tillgång till eventuellt tillgängligt bistånd för att samla bevis eller att spåra 
familjeband.

Tänk på

 ■ Om du lämnar information om familjesammanhållning genom diskretionär bedömning, se 
särskilt till att hantera den sökandes förväntningar.

1.5. Jag förlorade mina handlingar under resan, hur kan jag lägga fram bevis för 
familjebanden?

Dublin III-förordningen innehåller regler om användningen av bevis och indicier i 
Dublin III-förordningen. Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 innehåller, i 
bilaga II, förteckningar över bevisen och indicierna. En visualisering med exempel på 
de typer av bevis som kan användas i Dublinförfarandet finns i avsnitt 1.12 Bevis i 
Dublinförfarandet. 

Förklara

 ■ Att familjeband kan bevisas på olika sätt, och ge konkreta exempel på möjliga bevis som den 
sökande kan tillhandahålla.

 ■ Att även om originalhandlingar är bra, kan sökanden även lämna kopior eller foton av de 
relevanta dokumenten om han eller hon inte längre har originalen.
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1.6. Jag har ännu inte ansökt om internationellt skydd, kan jag ändå återförenas med min 
familj?

Familjeåterförening enligt Dublin III-förordningen är bara möjligt om personen har 
lämnat in en ansökan om internationellt skydd.

Förklara

 ■ Att Dublinförfarandet startar när personen lämnar in sin ansökan om internationellt skydd 
och att de därför bara kan återförenas genom Dublinförfarandet om de har ansökt om 
internationellt skydd.

1.7. Jag fick ett beslut i första instans, kan jag ändå återförenas med min familj i en annan 
medlemsstat?

Om ditt ärende redan har prövats i det här landet kan du inte återförenas med 
familjemedlemmar i en annan medlemsstat genom Dublinförfarandet.

Förklara

 ■ Om ditt ärende redan har prövats i det här landet kan du inte återförenas med 
familjemedlemmar i en annan medlemsstat genom Dublinförfarandet.

 ■ Familjemedlemmar som är lagligen bosatta i en annan medlemsstat kan fråga myndigheterna i 
den medlemsstaten om de uppfyller kraven för andra former av familjeåterförening som inte är 
relaterade till Dublinförfarandet.

 ■ Processen för familjeåterförening är i allmänhet inte giltig i kombination med ett nationellt 
förfarande eller ett annat EU-program (till exempel det frivilliga omplaceringsprogrammet).

2. Fastställandet av den ansvariga medlemsstaten

2.1. Vad kommer att hända efter intervjun enligt Dublinförordningen?

Medlemsstatens myndighet kommer att avgöra huruvida de eller en annan medlemsstat 
har ansvar för att pröva ansökan om internationellt skydd. 

Förklara

 ■ De följande etapperna av förfarandet, inklusive möjligheten till ett domstolsförfarande.

Tänk på 

 ■ Du kan behöva förklara skillnaden mellan myndighetens beslut och ett domstolsförfarande.

 ■ Att lämna information om de förväntade tidsramarna för förfarandena kan hjälpa till att hantera 
de sökandes förväntningar. En visualisering av tidsfristerna i Dublin III-förordningen finns i 
bilaga III.
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2.2. Jag kan ha ett visum från land X, men jag ville aldrig ens åka till det landet, och 
jag besökte aldrig det landet på min väg hit. Varför skulle de ansvara för min ansökan?

Vad gäller visum betraktas den medlemsstat som möjliggjorde inresan i 
Schengenområdet som den ansvariga medlemsstaten baserat på objektiva kriterier. 

Förklara

 ■ Det gör ingen skillnad om den sökande planerade att åka till det landet eller vill åka till det 
landet, utan den medlemsstat som möjliggjorde inresan i Schengenområdet betraktas som 
ansvarig medlemsstat baserat på objektiva kriterier.

2.3. Vad händer om den andra medlemsstaten avvisar begäran om att överta min 
ansökan?

Den sökande har ingen möjlighet att överklaga ett avslag från den andra 
medlemsstaten om att överta hans eller hennes ansökan. Om sökanden inte överförs till 
en annan medlemsstat kommer den medlemsstat där han eller hon för närvarande är 
bosatt att pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

Förklara

 ■ Den sökande har ingen möjlighet att överklaga ett avslag från den andra medlemsstaten om att 
överta hans eller hennes ansökan.

 ■ Om den begärande medlemsstaten anser att en annan medlemsstats vägran att överta eller 
återta en sökande vilar på en felaktig bedömning, eller när den har ytterligare bevis att lägga 
fram, kan en begäran om omprövning skickas, om tidsfristerna medger det.

 ■ Om sökanden inte överförs till en annan medlemsstat kommer den medlemsstat där han eller 
hon lämnade in sin ansökan att pröva hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

2.4. Ingen här bryr sig om varför jag var tvungen att lämna mitt land för att ansöka om 
skydd, varför frågar ni mig inte om vad som hände mig i mitt hemland?

Myndigheterna måste först avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva 
ansökan om internationellt skydd. 

Förklara

 ■ Sökanden kommer att få berätta hela sin levnadshistoria, och betona syftet med din aktuella 
samverkan med dem.

 ■ Du måste först avgöra vilken medlemsstat som ska ansvara för ansökan innan myndigheterna 
börjar i detalj pröva vad som hände i ursprungslandet.

Tänk på 

 ■ Sökande som förväntar sig att de ska få berätta hela historien om vad som hände dem i deras 
ursprungsland kan bli besvikna om de inte får möjlighet därtill. Detta kan ge en känsla av att 
myndigheterna inte bryr sig om vad som kan ha hänt, och leda till misstro. 
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2.5. Jag kommer inte längre att vara underårig när jag ska skicka begäran – är det ett 
problem?

Om sökanden var underårig när han eller hon först lämnade in en ansökan om skydd 
i en medlemsstat, kommer han eller hon att fortsätta betraktas som underårig enligt 
kriterierna för att avgöra den ansvariga medlemsstaten också efter att ha fyllt 18 år. 
Detta skulle dock inte gälla för beroendeställning, den humanitära klausulen och vissa 
procedurgarantier.

Förklara

 ■ Om sökanden var underårig när han eller hon först lämnade in en ansökan om skydd i en 
medlemsstat, kommer han eller hon att fortsätta betraktas som underårig enligt kriterierna för 
att avgöra den ansvariga medlemsstaten också efter att ha fyllt 18 år.

 ■ Denna bestämmelse gäller för de främsta ansvarighetskriterierna i kapitel III i Dublin III-
förordningen. Om beroendeställning eller användning av den humanitära klausulen gäller, 
kommer den sökandes aktuella ålder istället att beaktas.

 ■ Även om fastställandet av den ansvariga medlemsstaten utgår från sökandens ålder vid tiden 
för inlämnandet skulle han eller hon kunna behandlas som vuxen enligt vissa procedurgarantier 
liksom praktiska arrangemang under till exempel en överföring.

3. Tidsfrister och väntan

3.1. Hur länge måste jag vänta tills ni har beslutat vilken medlemsstat som ska ansvara 
för min ansökan?

Tidsfristerna för att skicka en begäran till en annan medlemsstat, och tidsfristerna för 
att denna medlemsstat ska lämna ett svar har fastställts i Dublin III-förordningen. Det 
finns olika tidsfrister för olika typer av begäran. En visualisering av tidsfristerna i Dublin 
III-förordningen finns i bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen.

Förklara

 ■ Din tidsgräns för att begära en överföring enligt Dublin III-förordningen och tidsgränsen för att 
den anmodade medlemsstaten ska svara, samt tidsgränsen för överföring ifall den anmodade 
medlemsstaten godtar begäran om överföring.

 ■ Dublinförfarandet är inte bara beroende av din förvaltning, utan är också beroende av 
samarbetet med myndigheter i alla medlemsstater.

Tänk på

Det kan vara gynnsamt om du kan förse den sökande med en mer exakt beräkning av hans eller 
hennes ärende baserat på din erfarenhet och de aktuella tiderna för ärendehantering. Att ge 
de sökande en realistisk förväntan av förfarandets tidsramar kan hjälpa till att hantera deras 
förväntningar.
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3.2. När kommer ni att skicka begäran till det andra landet om att överta min 
ansökan, hur beräknar jag tidsfristerna?

Tidsgränsen för att skicka begäran börjar löpa när ansökan om internationellt skydd 
lämnas in, och tidsgränsen för att svara börjar löpa när ansökan tas emot av den 
andra medlemsstaten. En visualisering av tidsfristerna i Dublin III-förordningen finns i  
bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen.

Förklara

 ■ Åtgärderna och tidsgränserna i Dublinförfarandet, som anpassats till sökandens särskilda 
ärende (huruvida det till exempel finns en Eurodac-träff). 

 ■ Tidsgränsen för den begärande medlemsstaten börjar löpa när sökanden lämnar in ansökan och 
tidsfristen för den anmodade medlemsstaten börjar löpa när de tar emot ansökan.

3.3. Hur beräknas den sex månader långa överföringstidsfristen?

Tidsfristen beräknas från den dag då den andra medlemsstaten accepterade begäran. 
Om överföringsbeslutet var föremål för ett överklagande eller en omprövning 
börjar överföringstidsfristen löpa efter det slutliga beslutet om överklagandet eller 
omprövningen, om suspensiv verkan har beviljats. En visualisering av tidsfristerna i 
Dublin III-förordningen finns i bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen.

Förklara

 ■ Tidsfristen beräknas från den dag då den andra medlemsstaten accepterade begäran att överta 
eller återta sökanden.

 ■ Om överföringsbeslutet överklagades av sökanden, informera honom eller henne om 
att överföringstidsfristen börjar löpa efter det slutliga beslutet om överklagandet eller 
omprövningen, om suspensiv verkan har beviljats.

Tänk på 

 ■ Förse den sökande med de tillämpliga uppgifterna i hans eller hennes ärende om de är kända 
för dig.
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3.4. Hur länge måste jag vänta på att bli överförd till medlemsstat X?

Tidsgränsen för överföring är sex månader, vilket kan utökas till 12 månader om den 
sökande sitter i fängelse eller upp till 18 månader om den sökande avviker. Tidsfristen 
beräknas från den dag då den andra medlemsstaten accepterade begäran. En 
visualisering av tidsfristerna i Dublin III-förordningen finns i bilaga III. Tidsfrister i Dublin 
III-förordningen.

Förklara

 ■ Den sex månader långa tidsgränsen för överföring, som under specifika villkor kan utökas till 12 
eller 18 månader. 

 ■ Dublinförfarandet är inte bara beroende av din förvaltning, utan är också beroende av 
samarbetet med myndigheterna i de andra medlemsstaterna. 

Tänk på

 ■ Att det kan vara gynnsamt om du kan förse den sökande med en mer exakt beräkning av hans 
eller hennes ärende baserat på din erfarenhet och de aktuella tiderna för ärendehantering.

 ■ Att ge de sökande en realistisk förväntan av förfarandets tidsramar kan hjälpa till att hantera 
deras förväntningar.

4. Överföringar och överklaganden

4.1. Kan jag betala biljetten själv så att jag kan lämna landet tidigare?

Överföringen måste arrangeras mellan myndigheterna i de två medlemsstaterna. Om 
den sökande vill lämna landet tidigare, kan han eller hon kontakta myndigheterna och 
låta dem veta att han eller hon vill avresa frivilligt så att myndigheterna kan ordna med 
överföringen så snart som möjligt och i samarbete med den sökande. En visualisering av 
tidsfristerna i Dublin III-förordningen finns i bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen.

Förklara

 ■ Att överföringen måste arrangeras mellan myndigheterna i de två medlemsstaterna och att de 
till exempel behöver utbyta information med varandra. 

 ■ De praktiska arrangemang som ska gälla i det särskilda ärendet vad gäller huruvida avresan 
kommer att vara övervakad eller inte, hur resehandlingarna kommer att ordnas, osv.
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4.2. Jag vill inte överföras till medlemsstat X, hur kan jag överklaga detta beslut?

I Dublin III-förordningen föreskrivs rätten till ett effektivt rättsmedel i form av 
överklagande eller omprövning. De närmare gällande bestämmelserna och tidsfristerna 
beslutas av varje medlemsstat för sig.

Förklara

 ■ De gällande nationella bestämmelserna vad gäller överklaganden, de relevanta tidsfristerna i 
ditt land och, i tillämpliga fall, förfarandet för att ansöka om suspensiv verkan.

 ■ Rätten till rättsligt bistånd, kontaktuppgifterna till personer eller enheter som kan ge ett sådant 
rättsligt bistånd och de praktiska åtgärder som krävs för att ta emot ett sådant stöd.

4.3. Jag vill inte överföras till medlemsstat X, är det möjligt att istället återvända 
frivilligt till mitt ursprungsland?

De bestämmelser som gäller för frivilligt återvändande till din medlemsstat ska 
förklaras, och huruvida detta kan eller inte kan vara en valmöjlighet i det särskilda fallet.

Förklara

 ■ Konsekvenserna av att återkalla sin ansökan om internationellt skydd och fråga om den sökande 
verkligen vill gå vidare med detta.

 ■ De relevanta bestämmelser som gäller för frivilligt återvändande till din medlemsstat och 
huruvida detta kan eller inte kan vara en valmöjlighet i den sökandes ärende.

4.4. Jag vill inte åka tillbaka till medlemsstat X. Person X var inte tvungen att åka och 
mitt ärende är identiskt, varför måste jag åka tillbaka?

Kriterierna för att avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd måste prövas enskilt i varje ärende.

Förklara

 ■ Förhållandena skiljer sig åt från fall till fall och prövas enskilt.

 ■ Det bästa vore att fokusera på hans eller hennes ärende, eftersom de andra ärendena kan verka 
vara desamma medan en liten ändring kan förändra ärendet fullständigt.

Tänk på

 ■ Låt dig inte dras in i diskussioner om ärenden som förefaller –identiska– i vilka andra sökande 
ingår, då alla sökande har rätt till ett privatliv och skydd av personuppgifter.

 ■ Om en Eurodac-träff är involverad, förklara kategorin och vad den innebär, så enkelt som 
möjligt.
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4.5. Min ansökan har avslagits i medlemsstat X. Om jag överförs kommer jag att 
skickas tillbaka till mitt ursprungsland. Jag kan inte åka tillbaka till mitt ursprungsland, 
kommer ni att skicka mig dit?

Dublinöverföringar sker bara mellan medlemsstater. 

Förklara

 ■ De relevanta delarna av Ceas och att en ny ansökan om internationellt skydd (om inlämnad) 
kommer att hanteras av denna medlemsstat vid ankomsten i enlighet med relevanta 
bestämmelser.

 ■ Dublinöverföringar sker bara mellan medlemsstater.

4.6. Den ansvariga medlemsstaten har vänskapliga förbindelser med regeringen i mitt 
hemland som förföljde mig, måste jag åka dit?

Alla medlemsstater är rättsligt ålagda att respektera principen om non-refoulement 
och betraktas som säkra länder för tredjelandsmedborgare och statslösa personer. 
En medlemsstats utrikespolitik påverkar inte fastställandet av den ansvariga 
medlemsstaten för att pröva en ansökan om internationellt skydd, och inte heller 
prövningen av denna ansökan.

Förklara

 ■ Alla medlemsstater har skrivit under och är bundna att respektera principen om non-
refoulement.

 ■ Myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten kommer att pröva ansökan om internationellt 
skydd objektivt och i enlighet med gemensamma europeiska bestämmelser, oavsett den 
diplomatiska relationen mellan de två länderna.

4.7. Medlemsstat X har inte försett mig med någonting. Jag kan inte åka tillbaka.

Alla medlemsstater är bundna av de bestämmelser som avtalats på EU-nivå eller 
tillämpar liknande nationella bestämmelser vad gäller den sökandes rättigheter till 
sådant som inkvartering och andra grundläggande behov. 

Förklara

 ■ Alla medlemsstater är bundna av de bestämmelser som avtalats på EU-nivå eller tillämpar 
liknande nationella bestämmelser vad gäller den sökandes rättigheter till sådant som 
inkvartering och andra grundläggande behov.

 ■ Om den sökande beviljas internationellt skydd kommer han eller hon att få ytterligare 
rättigheter.

Tänk på

 ■ Att fråga den sökande vad han eller hon menar med detta påstående mer konkret, och att fråga 
om den situation han eller hon tidigare varit med om.
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Kontakta EU

Besök

Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på https://europa.eu/european-
union/contact_sv.

Telefon eller mejl

Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

– Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).

– Ring telefonnumret +32 22999696.

– Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-Information

På nätet

På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-
union/index_sv).

EU-publikationer

Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://op.europa.eu/sv/
publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala 
informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar

Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu).

Öppna data från EU

På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får 
laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

https://europa.eu/european-union/contact_sv
https://europa.eu/european-union/contact_sv
https://europa.eu/european-union/contact_sv
https://europa.eu/european-union/index_sv
https://europa.eu/european-union/index_sv
https://op.europa.eu/sv/publications
https://op.europa.eu/sv/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sv
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/sv



	Om vägledningen
	Förteckning över förkortningar och ofta använda begrepp
	1.	Dublinsystemet
	1.1.	Dublinförfarandet
	1.2.	Grundvalen för det gemensamma europeiska asylsystemet
	1.3.	Den rättsliga ramen
	1.4.	Vägledande principer för Dublinsystemet
	1.5.	Vem är Dublin III-förordningen avsedd för?
	1.6.	Dublinsystemets territoriella tillämpning
	1.7.	Kriterierna för att avgöra ansvarighet och deras hierarki
	1.8.	Familjesammanhållning enligt Dublinförfarandet (artiklarna 8, 9 och 10)
	1.9.	Beroendeställning och diskretionär bedömning
	1.10.	Undvika sekundär förflyttning
	1.11.	 Tidsgränser i Dublinförfarandet
	1.12.	Bevis i Dublinförfarandet

	2.	Metoder för att tillhandahålla information 
	2.1.	Typer av kommunikation
	2.2.	Principer för att tillhandahålla information
	2.3.	Främja förståelse

	3.	Dublinsystemet
	3.1.	Möt familjen Mahmoud, Bakary, Svetlana och Al Hamoud
	3.2.	Tillhandahållande av information vid första kontakten 
	3.3.	Tillhandahållande av information vid tagning av fingeravtryck
	3.4.	Tillhandahållande av information när ansökan lämnas in
	3.5.	�Tillhandahållande av information under den personliga intervjun och fastställandet av den ansvariga medlemsstaten 
	3.6.	Tillhandahållande av information när den sökande meddelas om överföringsbeslutet 
	3.7.	Tillhandahållande av information för överföringen

	4.	�Vanliga missförstånd och motbilder
	5.	Inspiration: ytterligare informationskanaler
	5.1.	Att kunna lokalisera/kontakta den sökande
	5.2.	Ytterligare direkt kontakt mellan den sökande och myndigheten
	5.3.	Att tillhandahålla digital tillgång till information 

	6.	Inspiration: samarbete med det civila samhället
	6.1.	Att förse sökande med kontaktuppgifter till organisationer i det civila samhället 
	6.2.	Samarbete om familjesammanhållning
	6.3.	Reducera utmaningar i samarbete med civilsamhället 

	Bilaga I. Checklistor
	1.	Metodologiskt
	2.	Etapperna i förfarandet
	3.	Dublinkriterier 

	Bilaga II. Möjligheter till familjesammanhållning
	Bilaga III. Tidsfrister i Dublin III-förordningen 
	Bilaga IV. Vanliga frågor
	1.	Familjesammanhållning
	2.	Fastställandet av den ansvariga medlemsstaten
	3.	Tidsfrister och väntan
	4.	Överföringar och överklaganden


	Casilla de verificación 102: Off
	Casilla de verificación 101: Off
	Casilla de verificación 585: Off
	Casilla de verificación 584: Off
	Casilla de verificación 583: Off
	Casilla de verificación 582: Off
	Casilla de verificación 581: Off
	Casilla de verificación 580: Off
	Casilla de verificación 579: Off
	Casilla de verificación 578: Off
	Casilla de verificación 577: Off
	Casilla de verificación 576: Off
	Casilla de verificación 575: Off
	Casilla de verificación 574: Off
	Casilla de verificación 573: Off
	Casilla de verificación 572: Off
	Casilla de verificación 571: Off
	Casilla de verificación 570: Off
	Casilla de verificación 569: Off
	Casilla de verificación 568: Off
	Casilla de verificación 567: Off
	Casilla de verificación 566: Off
	Casilla de verificación 565: Off
	Casilla de verificación 564: Off
	Casilla de verificación 563: Off
	Casilla de verificación 562: Off
	Casilla de verificación 401: Off
	Casilla de verificación 402: Off
	Casilla de verificación 403: Off
	Casilla de verificación 404: Off
	Casilla de verificación 405: Off
	Casilla de verificación 406: Off
	Casilla de verificación 407: Off
	Casilla de verificación 408: Off
	Casilla de verificación 409: Off
	Casilla de verificación 4010: Off
	Casilla de verificación 561: Off
	Casilla de verificación 560: Off
	Casilla de verificación 559: Off
	Casilla de verificación 558: Off
	Casilla de verificación 557: Off
	Casilla de verificación 556: Off
	Casilla de verificación 555: Off
	Casilla de verificación 554: Off
	Casilla de verificación 553: Off
	Casilla de verificación 552: Off
	Casilla de verificación 551: Off
	Casilla de verificación 550: Off
	Casilla de verificación 549: Off
	Casilla de verificación 548: Off
	Casilla de verificación 547: Off
	Casilla de verificación 546: Off
	Casilla de verificación 545: Off
	Casilla de verificación 544: Off
	Casilla de verificación 543: Off
	Casilla de verificación 542: Off
	Casilla de verificación 541: Off
	Casilla de verificación 540: Off
	Casilla de verificación 539: Off
	Casilla de verificación 538: Off
	Casilla de verificación 537: Off
	Casilla de verificación 536: Off
	Casilla de verificación 535: Off
	Casilla de verificación 534: Off
	Casilla de verificación 533: Off
	Casilla de verificación 532: Off
	Casilla de verificación 531: Off
	Casilla de verificación 530: Off
	Casilla de verificación 529: Off
	Casilla de verificación 528: Off
	Casilla de verificación 527: Off
	Casilla de verificación 526: Off
	Casilla de verificación 525: Off
	Casilla de verificación 524: Off
	Casilla de verificación 523: Off
	Casilla de verificación 522: Off
	Casilla de verificación 521: Off
	Casilla de verificación 520: Off
	Casilla de verificación 519: Off
	Casilla de verificación 518: Off
	Casilla de verificación 517: Off
	Casilla de verificación 516: Off
	Casilla de verificación 515: Off
	Casilla de verificación 514: Off
	Casilla de verificación 513: Off
	Casilla de verificación 512: Off
	Casilla de verificación 511: Off
	Casilla de verificación 510: Off
	Casilla de verificación 509: Off
	Casilla de verificación 508: Off
	Casilla de verificación 507: Off
	Casilla de verificación 506: Off
	Casilla de verificación 505: Off
	Casilla de verificación 504: Off
	Casilla de verificación 503: Off
	Casilla de verificación 502: Off
	Casilla de verificación 501: Off
	Casilla de verificación 500: Off
	Casilla de verificación 499: Off
	Casilla de verificación 498: Off
	Casilla de verificación 497: Off
	Casilla de verificación 496: Off
	Casilla de verificación 495: Off
	Casilla de verificación 494: Off
	Casilla de verificación 493: Off
	Casilla de verificación 492: Off
	Casilla de verificación 491: Off
	Casilla de verificación 490: Off
	Casilla de verificación 489: Off
	Casilla de verificación 488: Off
	Casilla de verificación 487: Off


