asylgruppen
i malmö

Tack för ditt stöd!
Asylgruppen i Malmö är en ideell organisation. Sedan 1991
jobbar vi med och för asylsökande och gömda flyktingar. Vi ser
detta som en del av den globala kampen för frihet, jämlikhet och
solidaritet. Tills denna vision förverkligats arbetar vi praktiskt
för att förändra livssituationen för dem som drabbas av Sveriges restriktiva flyktingpolitik.

pg: 596851-6

642 831 kronor och 60 öre
fick Asylgruppen in under 2013. Av dessa kom
473 000 från privata donationer antingen via autogiro eller insättningar direkt till vårat plusgirokonto.
Utan er hade Asylgruppens ekonomi sett helt annorlunda ut!
Under 2013 har vi haft omkostnader på 4168 kr för
autogirot, hemsida och bokföringsprogram. Resten
har oavkortat gått till asylsökande och papperslösas
utgifter för hyra, mat, mediciner, lokala resor, advokatkostnader m.m.
Situationen för dem som ni stödjer ser väldigt
olika ut. Ibland är det som behövs en engångssumma
när inga andra utvägar finns. I andra fall är det familjer och ungdomar som vi har följt under en lång
tid. Behovet är alltid väldigt stort, varje månad får
vi kontakt med nya personer som behöver vårt stöd.
Tyvärr räcker vi inte alltid till, men er solidaritet är
otroligt viktig!

Asylstafetten
”Asylstafetten - från Malmö till Stockholm för en
human asylpolitik”. Den 14 juli 2013 började den
34 dagar långa vandringen genom sydsverige. Med
banderoller och slagord marscherade gruppen genom små samhällen och stora städer.
”Vi vill att Asylstafetten handlar om att lyssna på dem
som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken – och
att ta deras berättelser på allvar. Längs med vägen samtalar vi med människor om den värld vi vill leva i.”
Ali Ahmadi, initiativtagare till Asylstafetten

Reva har väckt en folkstorm som inte får tystas. Med
Artister mot REVA – Fristad för ALLA vill vi bidra till
protestvågen!
Artister mot REVA var en musikalisk manifestation
– mot polisens och politikernas REVA-politik – i
Folkets Park den 16 juni.

Asylmusikalen
Året är 2032 och vi lever i en värld utan gränser.
Så inleds No border musical som under året spelats
för fulla hus på teaterscener i Malmö, Norrköping,
Göteborg och Stockholm.

Bland artisterna fanns Looptroop Rockers, Behrang
Miri, Malmö Feministiska Kör, Yours Saviours,
Bräkne-Hoby, Flor de Lotus, Carolina Wallin Pérez,
Tiffany Kronlöf, Shiid Life, Skilla & Emil Jensen.

Artister mot REVA

Musikalartisterna utgjordes av aktiva i Asylgruppen,
både med och utan erfarenheter av flykt och skådespeleri. Under flera års tid har gruppen skrivit manus, musik och repeterat ihop. Musikalen har fått
stor uppmärksamhet för att genom teatern berätta
nära historier om flykt och gemensam kamp för ett
bättre samhälle.
Detta nyhetsbrev kommer fortsättningsvis digitalt. Anmäl dig till nyhetsbrev.asylgruppen@gmail.com!

