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.

Detta nyhetsbrev skickas ut till Asylgruppens vänner,
och vill ge en bild av vad som händer, politiskt och
praktiskt, och varför kampen måste fortsätta.

pg: 596851-6

Asylstafetten: Malmö - Almedalen

Samarbete med Emmaus Björkå
Emmaus Björkå och Asylgruppen har under hösten inlett
ett samarbete. Emmaus bidrar med en större insättning
varje månad, vilket både är behövt och skapar trygghet.
Den summa Asylgruppen samlar in och delar ut till papperslösa i Skåne har vuxit de senaste åren, och ser ut att
växa även i år. Men samtidigt har behovet och antalet personer som vänder sig till oss ökat ännu mer. Varje månad
får vi kontakt med nya personer som behöver vårt stöd. Vi
samlar in mer pengar än vi någonsin gjort, samtidigt som
vi är mer otillräckliga än vi varit på länge. Vi vill tacka Emmaus Björkå och alla andra som bidrar till Asylgruppens
arbete, med pengar eller tid. Tyvärr räcker vi inte alltid till,
men er solidaritet är otroligt viktig!

Malmökoden

Asylstafetten gick i år från Malmö till Almedalen,
för att få makten att lyssna. Men Migrationsverkets
ställföreträdande generaldirektör ville inte ta sig
tid att se stafettens förberedda teater.
- Vi hade gått 400km och Mikael Ribbenvik ville inte
ge oss 10 minuter, säger Nasir Ghaznavi som var med.
Istället satsade Asylstafetten på att synas och höras
och aktivt delta i egna och andras seminarium.
- Jag tror att Asylstafetten är ett bra sätt att
synliggöra den situation vi lever i, och här i
Almedalen har vi lyft frågan bara genom att vara
här, fortsätter Nasir.

Mos Maiorum
Zabi Rahimi

Teater InterAkt, repetition av Malmökoden

Malmökoden — instruktionsbok till parallellsamhället
berättar historien om vårt Malmö och den tunna
linjen mellan medmänsklighet och likgiltighet, som
vi alla dagligen kan spräcka. Föreställningen baseras
på intervjuer med tjänstemän och papperslösa. På
scenen ser vi personer med egen erfarenhet av att leva
i Malmö utan papper tillsammans med professionella
scenkonstnärer.
Zabi Rahimi, är en av de tretton skådespelarna.
- Jag tror att om polisen behandlar papperslösa som
kriminella, kommer samhället i stort också att göra
det. Och då blir det ännu svårare att leva gömd.
- Jag hoppas att teatern kan öppna ögonen på
människor som inte annars tänker så mycket på det
här, och förhoppningsvis få dem att vilja ändra på hur
det ser ut.

På initiativ av det italienska ordförandeskapet
genomfördes 13-26 oktober ”Mos Maiorum”, en
gemensam EU-operation som bl a syftade till att
hindra människor från att söka asyl inom EUområdet, hitta och utvisa papperslösa personer, samt
samla in information om människors olika flyktvägar.
Officiellt betonades att Mos Maiorum syftade till att
förhindra kriminella ligor som tar stora pengar för att
”smuggla” människor över gränserna. I Malmö blev
resultatet en ökad rädsla och försiktighet bland dem
av oss som lever som papperslösa och Asylgruppen
deltog i en demonstration där hundratals skanderade
sin avsky mot operationen.
Mos Maiorum är inget unikt utan bara ett i raden av
operationer som syftar till att försvåra för människor
på flykt.

Borde någon mer få detta nyhetsbrev? Anmäl den till nyhetsbrev.asylgruppen@gmail.com!

