
Amira, 34 år, från Bosnien
Medan hon ansökte om uppehållstillstånd i 
Sverige läste Amira in sin gymnasiekompetens. 
Snart blev det tydligt att läraren på skolan ville 
att de skulle inleda en relation. När Amira sa 
att hon inte var intresserad av honom på det 
sättet blev han aggressiv.

Amira fick avslag på sin ansökan om uppe-
hållstillstånd, men bestämde sig för att stanna 
kvar och leva som gömd i Sverige. Att åka 
tillbaka till Bosnien var inget alternativ. Läraren 
började hota med att anmäla henne till polisen 
om de inte blev tillsammans. Han visste var 
hon bodde och hade många kontakter i hennes 
sociala nätverk.

Amira lämnade skolan men läraren fortsatte att 
förfölja henne intensivt. Eftersom polisen inte 
kunde garantera att Amira själv inte skulle bli 
gripen och avvisad om hon gjorde en polisan-
mälan, vågade hon inte anmäla trakasserierna.

Amiras situation delas av många i Sverige. 
Gömda riskerar att bli utvisade när de söker 
hjälp hos myndigheterna, eller bara besöker 
vårdcentralen. Det händer att rättegångar ställs 
in på grund av att vittnen eller brottsoffer utvi-
sats under rättsprocessens gång.

Ellen, 21 år, från Göteborg
Tillsammans med två andra medlemmar är 
Ellen kontaktperson åt en gömd familj i Gö-
teborg. Som gömd finns många saker som är 
svårt att fixa på egen hand. Kontaktpersonerna 
hjälper till med allt från att hitta en skolplats 
och formulera ett överklagande till att göra en 
utflykt för att få bort orostankarna för en stund.

Ellens engagemang väcktes när hon träffat 
alltför många flyktingar i Sverige som mådde 
dåligt. Att gömda är rättslösa gör det praktiska 
arbetet extra meningsfullt, men det är minst 
lika viktigt att jobba politiskt för att lyfta fram 
papperslösas situation. En gång i månaden är 
Ellen därför med och anordnar ett infocafé där 
man kan få information om Ingen Människa är 
Illegal. Caféet är också en mötesplats för alla 
som engagerar sig i nätverkets olika arbets-
grupper.

Ellen beskriver engagemanget i Ingen Män-
niska är Illegal som peppande, ansvarsfullt, lä-
rorikt och frustrerande. Allt på en gång. Ibland 
får hon lyckorus av att tillsammans med andra 
jobba för något hon tror på, men framförallt 
önskar hon att nätverket inte behövde finnas.

Kontakt
På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter till 
respektive lokalgrupp samt PlusGirot kopplat 
till respektive lokalgrupp: 
www.ingenillegal.org 



Nätverket Ingen Människa är Illegal arbetar 
med att praktiskt stödja de människor som 
tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag 
på sina asylansökningar. Vi kräver permanent 
uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i 
Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en 
värld utan nationsgränser, en värld där ingen 
människa är illegal.

Vad gör nätverket
Vi stödjer människor som lever gömda med 
allt från boende och mat till spårvagnskort och 
kläder.
 
Vi följer med till läkare, ordnar skolplatser och 
bistår gömda med juridisk hjälp. Ibland behö-
ver vi bara finnas där som medmänniskor och 
stöd.
 
Vi påverkar politiska beslut, bildar opinion och 
arbetar utåtriktat för en värld utan gränser.
 
Vi håller föreläsningar om gömdas situation, 
organiserar manifestationer och agerar konkret 
när människor deporteras mot sin vilja.

Ta ställning
Ju fler vi är, desto starkare röst har vi. Ansvariga 
politiker och myndigheter behöver uppmärk-
sammas på att de agerar omänskligt när de fat-
tar avvisningsbeslut efter avvisningsbeslut. På 
vår hemsida kan du bland annat skriva under 
aktuella namninsamlingar och skicka brev till 
politiker.

Engagera dig
I Ingen Människa är Illegals lokalgrupper kan 
du hjälpa till med det praktiska arbetet. Du 
behöver inget mer än viljan att hjälpa, oavsett 
om du är insatt i asylpolitiken eller inte har du 
möjlighet att känna dig trygg och behövd  i 
nätverket. Alla kan bidra efter förmåga. 

Kontakta oss eller håll utkik i kalendariet på 
hemsidan efter nästa introduktionsmöte. Till-
sammans kan vi göra skillnad!

Ge ett bidrag
Alla pengar som Ingen Människa är Illegal får 
in går oavkortat till stöd för gömda. Vi är stän-
digt i behov av ekonomiska bidrag för hyror, 
mat, kläder, spårvagnskort etc. Stöd oss via au-
togiro varje månad, skänk pengar via hemsidan 
eller sätt in ett bidrag till vårt PlusGiro. Varje 
krona räknas!
 
Vi är även i behov av andra bidrag än pengar. 
Har du ett rum ledigt? Ett kort på kollektivtrafi-
ken som inte gått ut och som du inte behöver? 
Vet du något ställe där det går att hämta gratis 
mat? Har du kunskaper du vill dela med dig 
av? Kontakta lokalgruppen närmast dig för att 
lämna ditt bidrag. 

Är du i behov av hjälp?
Är du papperslös eller känner någon som lever 
gömd? Vi försöker hjälpa så många som möjligt 
med de resurser vi har. Du kan nå oss via mail 
eller telefon.

Familjen Medhi, från Bagdad
När kriget bröt ut blev det alltför farligt för fa-
miljen Medhi att stanna kvar i Irak. Samiha och 
hennes två barn gick över bergen till Turkiet 
och smugglades till Grekland där de fängsla-
des. Den utbredda rättsosäkerheten för asylsö-
kande i Grekland gjorde att Samiha sedan tog 
sig vidare till Sverige för att leva gömd.

Livet som gömd var påfrestande. Familjen 
mådde väldigt dåligt och tvingades hastigt 
flytta flera gånger för att inte bli upptäckt. 
Barnen var skärrade och gick inte att få kontakt 
med. Genom Ingen Människa är Illegal ord-
nades skolplatser och samtalsterapi. Familjen 
var fortfarande utsatt, men stödet gjorde att de 
överlevde. När Samihas man lyckades ta sig till 
Sverige hade barnen lärt sig svenska. Familjen 
ansökte tillsammans om att få stanna i Sverige, 
men fick avslag.

Enligt Migrationsverket går det att leva säkert i 
Bagdad. Irakier som flytt kriget deporteras där-
för regelbundet från Sverige. För Samiha gick 
det till slut bra; hon överklagade till migrations-
domstolen som gav hela familjen uppehållstill-
stånd. För de flesta går det dock inte lika bra 
och många väljer att leva gömda och rättslösa i 
Sverige framför att utlämnas till sina hemländer 
- med de ännu mer omänskliga villkor som det 
skulle innebära. 


