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Inte oväntat skiljer sig föreningens tredje verksamhetsår ännu en gång från de
tidigare åren. LAMSF bildades i slutet av 2019, det vill säga några månader innan
coronapandemin ställde Frankrikes vardagsliv på ända, med upprepade
nedstängningar och utegångsförbud. Under 2021 kunde vi äntligen börja träffas
igen, vilket gjorde det möjligt för oss att anordna sociala aktiviteter. Löparklubben
Swedish French Afghan Running Club bildades och tack vare kulturgruppen kunde
svensktalande asylsökande upptäcka muséer och andra intressanta platser i Paris.
Idag är våra sociala aktiviteter en självklar del av föreningens verksamhet.

En skillnad mot föregående år är att antalet nya personer som kontaktade LAMSF
till en början verkade sjunka. Vi tolkar det som att Sveriges beslut från juli 2021,
att upphöra med verkställningen av utvisningar till Afghanistan, fick till följd att
färre personer än föregående år kände sig tvungna att fly från Sverige. Men under
2022 har vi också upplevt att det är på väg att ändras, igen. Vi möter fler och fler
unga svensktalande flyktingar, mestadels afghaner, som efter avslag på sin
asylansökan i Sverige kommer till Frankrike, även om antalet nya inte ligger på
samma nivå som innan coronapandemin. Vi konstaterar att många av de som
kommit till Frankrike från Sverige under 2022 har avklarat en utbildning på
gymnasienivå. Många är också mer sårbara än de som kommit tidigare,
traumatiserade av en alltför lång och svår väg mot en fristad och asyl.

Under 2022 har vi förstås också fortsatt med vår ursprungliga verksamhet: hjälp av
olika slag kring asylprocessen (översättning, kontakt med advokater, o.s.v.) samt
med våra uppskattade språkcaféer, särskilt bland de som nyligen anlänt till
Frankrike. Våra aktiviteter inom integration fortsätter att öka: administrativ hjälp
för personer som nyligen fått uppehållstillstånd, hjälp att söka arbete m.m.
Våra sportaktiviteter har fördubblats: löparklubben Swedish French Afghan
Running Club springer fortfarande för fullt och under 2022 tillkom Swedish French
Afghan Football Club.

Vi är också glada att ha kunnat fortsätta anordna kulturutflykter, med guide och
tolk.
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Utöver ovan nämnda har 2022 bjudit på en rad höjdpunkter:
6 mars De mest motiverade medlemmarna i Swedish French Afghan Running Club
deltog i det klassiska loppet Semi-marathon de Paris. Bravo!

April Under vintern följde Carl von Scheele, journalist, fotograf och grundande
medlem i LAMSF, löparklubben under deras träningspass, vilket resulterade i en
fotoutställning med titeln Les Afghans de Suède (Afghanerna från Sverige). Tack
vare en fantastisk insats av Linda Thilén, medgrundare till löparklubben, kunde
utställningen visas en hel månad i en kommunal föreningslokal i Paris 19e
arrondissement. Vernissagen var mycket välbesökt och utställningen kunde sedan
ses av både allmänhet och privata grupper. Exempelvis gjorde Svenska Skolan i
Paris ett besök. Vi fick också en minnesvärd kväll då både Håkan Åkesson, Sveriges
ambassadör i Frankrike, och François Dagnaud, borgmästare i Paris 19e
arrondissement, tackade ja till vår inbjudan att se utställningen. Båda dessa
tillfällen gav upphov till berikande samtal mellan besökarna, svenskafghanska
ungdomar och aktiva medlemmar i LAMSF.

20 juni På den Internationella Flyktingdagen arrangerade illustratören och
författaren Marit Törnqvist en manifestation med titeln Den stora saknaden,
framför Sveriges riksdag i Stockholm. På hundratals små träbitar hade hon
nedtecknat korta texter, skrivna av svenskar. Texterna vittnar om saknaden efter
en närstående afghan, som inte längre är kvar i Sverige. Vissa handlade också om
sorg efter ett dödsfall. Självmordsstatistiken bland asylsökande som fått avslag är
hög. Under invigningen av denna utställning talade ett stort antal personer som på
olika sätt engagerat sig i denna fråga, bland annat Jan Eliasson, f.d. utrikesminister
och f.d. vice generalsekreterare i FN samt Linda Thilén, aktiv medlem i LAMSF och
medgrundare till Swedish French Afghan Running Club. Linda ställde den viktiga
frågan: Varför finns det så många svensktalande afghaner i Frankrike?

September-oktober Aktivisten Eva Hållsten, välkänd för sina oförtröttliga insatser
för att hjälpa personer på flykt, genomförde en imponerande aktion: Sverige-Paris
på cykel, i de svensktalande flyktingarnas spår. Hon samlade in pengar till LAMSF
och till sin skyddsling, en ung afghansk flicka som deporterades från Sverige vid 11
års ålder. Tack Eva för allt du gör, och för ditt stöd till vår förening!
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9 oktober Swedish French Afghan Running Club deltog i ännu ett lopp: Paris 20
km. En fantastisk dag med peppande supporters som gjorde all skillnad för
löparna. Tack och bravo!

4 december Vår franska kulturguide Bertille Massot tog med oss till Musée Guimet
och visade oss en utställning om arkeologiska utgrävningar i Afghanistan, gjorda
på initiativ av Frankrike, för hundra år sedan. Vi var ett femtontal personer som
fick lära oss mycket om olika epoker och fynd. Buddha-statyer, fotografier av
minareter, masker och till och med skulpturer i hellenistisk stil ... Ett oförglömligt
besök och en fantastisk dag som avslutades med ett cafébesök där vi alla, gamla
som nya i Frankrike, kunde fortsätta att umgås.
Vi är fortsatt tacksamma för alla som hjälper LAMSF. Utan er skulle vår förening
stå sig slätt!

Vi riktar ett särskilt tack till stiftelsen Rights now som, ännu en gång, stöttat vår
förening med ett mycket generöst bidrag. Vi vill också tacka Paris stad, som har
tilldelat oss en subvention under det gångna året. Vi vill även rikta ett hjärtligt
tack till alla privatpersoner som skänkt ett bidrag till föreningen under 2022. Och
ett speciellt tack till Eva Hållsten, vars cykelprojekt resulterade i ett stort bidrag
till vår förening.

Vi vill också tacka alla volontärer, från tårna. Utan er skulle ingenting vara möjligt.
Tack till alla som bidrar med energi och glatt humör! Språkcaféer och
privatlektioner, löpningen, fotbollen, kulturutflykterna – inget skulle finnas utan
er. Vi vill tacka Belal Safi och hans efterträdare Gholam Abbasi för deras
engagemang i Swedish French Afghan Football Club. Ett hjärtligt tack till Bertille
Massot och Arthur Nivelais, våra fantastiska guider som gör kulturgruppens besök
än mer intressanta och berikande. Vi vill också tacka alla vars arbete inte syns lika
mycket: översättningar, information och hjälp om asylprocessen, hjälp med
administrativa spörsmål (en stor del av fransk vardag!), vårdbesök av olika slag ... 
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Sist men inte minst, tusen tack till Svenska kyrkan i Paris och till Församlingen St
Jean i Paris. Er hjälp är ovärderlig för oss. Att vi får använda era lokaler och att ni
stöttar oss gör all skillnad. Ett stort och hjärtligt tack till er!
Vi vet ännu inte hur 2023 kommer att se ut, men den politiska utvecklingen i
Sverige ger för handen att kapitlet om svensktalande flyktingar som tvingas fly
vidare ut i Europa inte är avslutat.

Vi kommer att fortsätta med vårt stödarbete och med våra aktiviteter inom
integration, sport och kultur. Följ oss gärna på sociala medier så får ni se vad som
händer i föreningen!

Under 2023 ser vi också fram emot att få upptäcka vad studenterna på den
parisiska designskolan ECV har jobbat med under några månader. Tack vare ett
initiativ av fransksvenske Steve Dassas, lärare på ECV och intresserad av vår
verksamhet, har LAMSF blivit utvald till att få hjälp av skolans elever för att
utforma vår grafiska design. Ett stort tack till Steve och hans studenter!

/Styrelsen: Sara Bussenot, Sara Brachet, Anna Danielsson, Aurelia Marcus, Monika
Schwarz, Linda Thilén
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A S Y L P R O C E S S E N

Dublinprocessen

Att söka asyl i Frankrike är en komplicerad process som kan ta lång tid. Det är inte
heller säkert att de franska myndigheterna accepterar att pröva asylansökan, p.g.a.
Dublinförordningen. Det är inte förrän man lämnat sina fingeravtryck, vid den
inledande myndighetskontakten, som man får veta om Frankrike kommer att pröva
asylansökan – ”normal process” – eller om ansvaret för personens asylansökan
återförs till Sverige – ”Dublinprocess”. LAMSF hjälper till på olika sätt beroende på
personens situation.

1.

Dublin 6 månader
Vid den inledande kontakten med de franska migrationsmyndigheterna lämnar
man som asylsökande sina fingeravtryck, som då kontrolleras i Eurodac-systemet.
Om fingeravtrycken får en matchning i systemet hamnar man i Dublinprocessen.
Det innebär att det är det första landet, Sverige i detta fall, som bär ansvaret för
personens asylansökan. Lätt förenklat har Frankrike därefter 6 månader på sig att
verkställa överföring av den asylsökande till Sverige. Om det inte görs inom denna
period övergår ansvaret till Frankrike : personen kan söka asyl i Frankrike enligt
den ”normala processen”.

LAMSF kan hjälpa ”dublinerade” asylsökande på olika sätt. Till att börja med
förklarar vi hur Dublinprocessen fungerar, om det inte framgått tydligt vid
kontakten med myndigheterna. Vi kan beställa ut personens svenska avslag från de
svenska domstolarna och översätta dem till franska.

Om personen får ett beslut om överföring till Sverige och vill överklaga kan vi
hjälpa till att hitta en advokat (i hela Frankrike). Vi ser till att personen kommer i
kontakt med en advokat som accepterar rättshjälp (ingen kostnad för den
asylsökande) för överklagan. Därefter hjälper vi till med tolkning och vi skickar de
översatta dokumenten till advokaten.
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Efter domstolsförhandling hjälper vi personen att förstå beslutet och dess
konsekvenser.
I bästa fall händer inget annat än att personen då och då kallas till Prefekturen för
att bekräfta sin närvaro. Efter sex månader blir personen ”normal” och kan då
lämna in sin asylansökan till Ofpra, det franska migrationsverket.

2. Dublin 18 månader

I värsta fall blir personen ”klassad som avvikande” under den sexmånadersperiod
som Frankrike har på sig för att verkställa överföringen. Det kan hända om
personen uteblir från möten eller vägrar att samarbeta för verkställigheten av
överföringen. Att bli klassad som avvikande innebär att man förlorar sin status
som asylsökande. Man blir då papperslös för en period på 18 månader och har inte
längre rätt till asylboende och asylbidrag.

Som ”Dublin 18 månader” är man synnerligen sårbar och denna grupp utgör vår
högsta prioritet. Hjälp och stöd är nödvändigt under denna artonmånadersperiod,
men också efteråt, eftersom det är ovanligt att få tillbaka asylboende och
asylbidrag när man blir ”normal”.

Vi informerar om den hjälp som finns i Frankrikes större städer: matutdelning,
gratis kläder o.s.v. Vi delar ut och tipsar om den flerspråkiga asylguiden Watizat,
som kommer ut varje månad och innehåller en mängd praktisk information som
gör livet lite lättare för flyktingar.

Vi kan hjälpa till att hitta en postadress för fortsatt kontakt med myndigheter och
för registrering av den franska socialförsäkringen AME (l’Aide Médicale de l’Etat),
som gör det möjligt för papperslösa utlänningar att få vård. Om man har AME har
man också rätt till subventionerade transportkort (i Paris). För de personer som
inte har någon inkomstkälla kan LAMSF stå för kostnaden för transportkort i Paris
kollektivtrafik.

Vid behov kan vi boka läkartid och tolka, på plats eller på telefon. Vi kan också stå
för kostnaden för läkarbesök och medicin om personen inte har AME.
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Det svåraste är boende, där vi inte har några givna lösningar. Vi kan hjälpa
personen att ringa det franska nödnumret 115 och förklara hur det fungerar. I
bästa fall leder det, efter lång tid och stor ansträngning, till att personen kommer
in i det franska systemet för akutboenden. Det händer att vi kan hitta en privat
boendelösning. I de fall där vi inte hittar någon lösning kan vi ge personen ett tält
och en sovsäck.

När de 18 månaderna går mot sitt slut försöker vi hjälpa personen att komma in i
det administrativa systemet igen. Vi kan göra en ansökan för att personen ska få
tillbaka asylboende och asylbidrag, men det är tyvärr inte ofta det lyckas. Vi kan
också sätta personen i kontakt med vår franska samarbetsförening JRS (Jesuit
Refugees Service) som anordnar en rad aktiviteter av olika slag. JRS driver också
ett boendeprogram med privata värdfamiljer för asylsökande i den ”normala”
asylprocessen.

Att ta sig igenom dessa 18 månader är självklart inte lätt, men i bästa fall är det
inte helt och hållet förlorad tid. Asylansökan kan förberedas noggrant och det går
att få hjälp att lära sig franska, även för den som är papperslös och utan inkomst.

Vi kan också hjälpa HBTQI-personer att komma i kontakt med den franska
föreningen ARDHIS, så att de får ett anpassat stöd för sin situation. Vi kan hjälpa
till att samla in stödjande dokumentation, till exempel intyg, och översätta dem till
franska.

3.Den normala asylprocessen 

I den normala asylprocessen är det Frankrike som ansvarar för asylansökan och
som är skyldig att pröva den. LAMSF kan hjälpa till under hela denna process. Till
en början förklarar vi de olika etapperna och inte minst på vilket sätt den franska
asylprocessen skiljer sig från den svenska. Vi kan hjälpa till att fylla i formulär och
att skriva ner asylberättelsen på franska.

Asylberättelsen är mycket viktig och förbereds inte i en handvändning. Det kan
behövas mycket förklaringar och förberedelsen tar mycket tid i anspråk. Det
händer att personen har med sig en asylberättelse på svenska till Frankrike, som 
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de skrivit ner tillsammans med sina svenska närstående. I sådana fall kan det räcka
att översätta den till franska.  

Men det är vanligare att en av föreningens aktiva medlemmar tar emot personen
för att tillsammans skriva ner asylberättelsen direkt på franska, vilket tar många
timmar. Det är mycket viktigt att personens historia skrivs ner på det sätt hen vill,
samtidigt som vi under detta förberedande arbete kan förklara vad som kan
betraktas som ett asylskäl i Frankrike (vilket inte nödvändigtvis är samma sak som
i Sverige), ett typiskt exempel är västernisering. Intyg skrivna av närstående i
Sverige, som berättar om personens svenska levnadssätt, kan också vara till nytta.
Det är vanligt att personen också har annan dokumentation som kan stödja
asylansökan: dopintyg eller andra kyrkliga intyg, läkarintyg ... som vi då översätter
till franska. Vår roll är att förklara varför vissa dokument kan vara av vikt och att
hjälpa personen att sammanställa sin ansökan, med de viktigaste dokumenten och
dess översättningar till franska.

Vi har kunnat konstatera att även om de personer som ber oss om hjälp med
översättningar har minskat, så har antalet dokument per person ökat. För några år
sedan bestod ett typiskt ärende av de svenska avslagen (3-5 sidor), men idag har
de flesta ett tiotal sidor som behöver översättas. Det kan dels bero på att
personen gjort en ny prövning i Sverige, utöver sin första asylansökan. Dessutom
kan personen ha ett antal svenska intyg, exempelvis apostasi, konvertering,
homosexualitet och det blir också allt vanligare med personliga brev från svenska
närstående som vittnar om ”västernisering”. Allt detta kan utgöra asylskäl i den
franska asylansökan.

I väntan på asylintervjun vid den franska myndigheten OFPRA, hjälper LAMSF den
asylsökande att förbereda denna viktiga etapp i asylprocessen.
I händelse av avslag, kan vi hjälpa till att hitta en advokat för att förbereda
överklagan till domstolen CNDA. Vi kan i vissa fall komplettera asylberättelsen och
lägga till intyg och dess översättningar. Vi kan också följa med den asylsökande till
domstolsförhandlingen.

Om CNDA också ger avslag kan vi försöka ansöka om ny prövning, förutsatt att det
finns nya omständigheter. Denna del av asylprocessen ger inte rätt till rättshjälp
(kostnadsfri advokat) och då är det LAMSF som förbereder ärendet i sin helhet.
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I siffror
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Översättningar för 59 personer (svenska avslag, intyg o.s.v.)

Asylberättelser 14 personer.

Förberedelse asylintervju OFPRA 5 personer.

Förberedelse överklagan CNDA 6 personer.

Medföljande till domstolsförhandling CNDA 4 personer.

Ny prövning 4 personer.

Tolkning vid möten med advokat 11 tillfällen. 
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V Å R D

 Psykisk ohälsa

Att kunna erbjuda psykiskt stöd på svenska har varit en viktig del av vår
verksamhet sedan föreningen bildades. Flykten i sig och den långa perioden av
väntan i Sverige sätter i många fall djupa spår i personens psykiska hälsa. Vi tycker
oss märka att de som kommit från Sverige till Frankrike på senare tid mår sämre
än de som kommit tidigare; att den totala perioden som flykting, den långa väntan
i Sverige, uppbrottet från Sverige och att sedan börja om igen i Frankrike gör att
den psykiska ohälsan förstärks ytterligare.

Föreningens svenska psykolog fortsätter alltså sitt viktiga arbete och tar emot
personer för stödsamtal. Under 2022 fick 22 personer mer eller mindre
regelbundna stödsamtal, varav 8 som redan var i kontakt med henne under 2021.
Totalt blev det 105 stödsamtal under 2022.

Det händer också att personens psykiska mående är så illa att en akut vårdinsats
blir nödvändig. Under 2022 följde LAMSF med ett tiotal personer till psykakuten på
sjukhuset St Anne i Paris. Dessa personer kan därefter få tillgång till uppföljande
psykisk vård via Paris kommun.

Övrig vård

LAMSF kan också hjälpa till om en person behöver fysisk vård. Vi kan boka tid och
fungera som tolk under läkarbesök, på plats eller på telefon. Om personen inte har
en socialförsäkring kan föreningen stå för kostnaderna för läkarbesök och
medicin.
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U N D E R V I S N I N G  I  F R A N S K A
&  I N T E G R A T I O N

LAMSF anordnar språkcaféer två gånger i veckan samt privatlektioner i den form
som bäst passar lärare och elev.

Språklektioner

LAMSF erbjuder privatlektioner eller lektioner i små grupper, via telefon eller
videosamtal, beroende på vad som passar lärare och elev bäst. Fysiska träffar kan
också vara aktuellt.

Under 2022 hade LAMSF ett lärarteam på 10 volontärer som undervisade totalt 27
elever i franska. Totalt blev det 420 undervisningstimmar.

För ett antal personer som inte längre är nybörjare i franska har vi också kunnat
betala kursavgiften för mer avancerade fransklektioner, anordnade av föreningen
ASLC och av Paris kommun (CMA – Cours Municipaux d’Adultes). Totalt fick 6
personer hjälp till avgiftsbelagd språkundervisning utanför LAMSF. Denna typ av
kurser har 6 timmar lektioner per vecka.

Språkcaféer

Alla är välkomna till språkcaféet och ingen föranmälan krävs. För många av de
personer vi hjälper är ett besök på något av våra språkcaféer den första kontakten
med LAMSF.

Språkcaféerna äger rum i två kyrkor i Paris: Svenska kyrkan och den
protestantiska församlingen St Jean. Många kommer förstås främst för
franskundervisningen, men språkcaféerna är så mycket mer. Här kan man träffas,
prata och hitta gamla kompisar. Det har hänt mer än en gång att personer som
tappat kontakten sedan flera år träffas igen av en slump på språkcaféet. Den
ömsesidiga hjälpen personerna emellan blir också uppenbar för oss volontärer: de
asylsökande delar den senaste informationen om boenden, om jobb, om
matutdelningar o.s.v.
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Språkcaféet i Svenska kyrkan äger rum på fredagar kl. 14-16. Det finns fika och
undervisningen sker i små grupper med volontärer. Specialanpassade läromedel
framtagna av en av LAMSF:s volontärer (ungefär 50 lektioner, nivå A1 till B1) som
används under lektionerna. LAMSF delar också ut läroböcker i franska som har
skickats från hjälpare i Sverige. För de asylsökande är språkcaféet också en plats
där de kan diskutera sin administrativa situation och sitt asylärende med någon av
LAMSF:s volontärer. Då kan LAMSF förklara hur det franska asylsystemet och
Dublinprocessen fungerar så att det blir tydligt var i processen de asylsökande
befinner sig.

Språkcaféet i Saint Jean-kyrkan äger rum på tisdagar kl. 14.30-16.
En grupp volontärer, två franskspråkiga och två som talar svenska och franska, tar
emot och undervisar i franska. Språkcaféets mål är att erbjuda ett mänskligt möte
och att underlätta de svensktalande flyktingarnas integration i Frankrike. Utöver
undervisningen kan kyrkan erbjuda kulturella utflykter och tipsa om
sportaktiviteter. Volontärerna på Saint Jean är där för att lyssna och kan hjälpa till
med att söka en utbildning, ett arbete, boka en läkartid, söka en bostad, o.s.v.
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Integration

När personen väl fått sitt uppehållstillstånd börjar det verkliga
integrationsarbetet. Med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har
man rätt att studera och att arbeta. Det finns flera olika sätt att komma in på
utbildningar och på den franska arbetsmarknaden, men det är inte alltid lätt att
veta hur man ska göra. I teorin har personen en socialarbetare som hjälper till med
detta, men i praktiken kan det vara mer komplicerat. LAMSF kan då hjälpa
personen att komma i kontakt med organisationer som specialiserat sig inom
integration.
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Vi kan till exempel hjälpa personer med
uppehållstånd att komma i kontakt med
det sociala företaget BimBamJob, vars
verksamhet består i att hjälpa
arbetssökande som befinner sig långt
från arbetsmarknaden att hitta
sysselsättning. Personen får då delta i ett
program som löper under 12 månader.
Under denna period får personen stöd
från tre olika kontaktpersoner, var och
en med sitt ansvarsområde: social,
utbildning, arbete. Personen får hjälp
med att söka arbete (skriva CV,
förbereda intervju, hjälp att söka arbete
online) eller att hitta en utbildning, och
om det behövs också med sin sociala
situation (bostad, socialförsäkring).
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Swedish French Afghan Running Club

“Gruppen är viktig för mig. Jag har kunnat träffa nya personer. Tack vare den har
jag fått nya vänner, vi pratar svenska och franska.”

Taqi Daraie
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S O C I A L A  A K T I V I T E T E R

Löparklubben träffas på måndagkvällar och lördagsmorgnar och springer i Paris
19e arrondissement. I snitt springer 13 personer, av olika nationaliteter, på
måndagar. På lördagar är vi oftast ungefär 5 personer och för det mesta avslutas
träningspasset med ett cafébesök för att fika och umgås.

Alla är välkomna, oavsett nationalitet och oavsett sin administrativa situation.
Löparklubben grundades av svenska Linda Thilén, som bor i Paris sedan länge, och
svenskafghanske Taqi Daraie, som nu fått uppehållstillstånd i Frankrike efter flera
år av avslag i Sverige.

Ett av löparklubbens syften är att vara en plattform som gör det möjligt för
personer med olika bakgrund att mötas och för att personer som är nya i Paris ska
kunna träffa nya fransktalande vänner.
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Löpargruppens grundare Linda Thilén
och Taqi Daraie. Foto: Carl von Scheele 
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13 februari Saint-Valentin-loppet, organiserat av föreningen FrontRunners som
arbetar för hbtqi-personers mänskliga rättigheter
5 mars Paris Halvmaraton
9 oktober Paris 20 km
22 oktober ”La course pour l’égalité” (”Jämlikhetsloppet”), organiserat av
föreningen Sine Qua Non Run som arbetar för jämlikhet mellan könen och för
kvinnors rätt att utöva sport på allmänna platser

Under året har löparklubben deltagit i fyra lopp. För tre av dessa lopp fick de av
våra medlemmar som är flyktingar anmäla sig gratis.

Under sommaren följde den svenske journalisten Johan Kruger löparklubben.
Resultatet blev en film som presenterar Swedish French Afghan Running Club och
förklarar bakgrunden. Vi är väldigt glada för Johans initiativ och rekommenderar
varmt var och en att ta del av det fantastiska resultatet: 

The Swedish French Afghan Running Club A film about the Swedish speaking Afghan
refugees in France, and a great example of integration.
https://www.youtube.com/watch?v=rgbbjJiDqso 
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Foto : Carl von Scheele 
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Swedish French Afghan Football Club

Fotbollsklubben bildades i samma anda som
löparklubben och sedan september träffas
medlemmarna på onsdagskvällar i Paris 4e
arrondissement och spelar fotboll. Vanligtvis
kommer 10-20 personer, av olika nationaliteter.
Swedish French Afghan Football Club kunde bildas
tack vare stödet från sportföreningen Viking Club,
grundad av en fransksvensk person i Paris, och
startades på initiativ av svenskafghanske Belal Safi. 
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Belal bodde fem år i Sverige innan han kom till Frankrike 2019, med hopp om att
få asyl. Han blev dublinerad vid ankomsten och fick flyktingstatus 2022. Idag
jobbar han heltid inom ett område han trivs med och har inte längre möjlighet
att styra upp fotbollsträningarna. Men Swedish French Afghan Football Club lever
vidare, tack vare Gholam Abbasi som tagit över efter Belal. Gholam kom till
Frankrike 2021, efter att ha bott sex år i Sverige. Efter en komplicerad
Dublinprocess blev han till sist normal och fick sedan flyktingstatus i Frankrike
2022.
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Belal Safi

Gholam Abbasi
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Kulturutflykter

Kulturutflykterna organiseras av aktiva LAMSF-medlemmar tillsammans med
specialister inom konst från den franska församlingen Saint Jean. Våra guider är
specialiserade inom konsthistoria och konstrestaurering. Visningarna sker på
franska eller svenska, ibland med tolkning till dari. Efter besöken på muséerna har
vi alltid en fika. Dessa utflykter har inte enbart ett socialt mål – att träffas, få nya
vänner, ha kul ihop – men det är också ett sätt att, för nyanlända, öppna portarna
till Frankrike, dess kultur och historia.

16 januari: Petit Palais, den permanenta utställningen

19 februari: Pavillon Carré de Baudouin, Une épopée afghane

23 april: Louvre: orientaliska antikviteter 

29 maj: Cité de la musique: permanenta utställningen 

19 juni: Musée Maillol: Le monde de Steve McCurry

3 december: Musée Guimet Afghanistan, ombres et légendes et
Sur le fil. Création textile des femmes afghanes

Det gångna årets besök : 
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12 deltagare
 

10 deltagare
 

13 deltagare
 

10 deltagare
 

12 deltagare
 

16 deltagare

ÅRSRAPPORT  2022 DE SVENSKTALANDE MIGRANTERNAS VÄNNER I FRANKRIKELAMSF —  DE SVENSKTALANDE MIGRANTERNAS VÄNNER I FRANKRIKE



Besök på muséet Guimet

Vi fick se fotografier på handsydda kläder från
Afghanistan när vi besökte utställningen om kvinnor
och textil i Afghanistan på muséet Guimet. Jag tyckte
verkligen om denna utställning!

Homayon Alidade

S I D A  1 9  

Jag hade redan läst om den franska
arkeologiexpeditionen i Afghanistan, och deras
upptäckter av antika skulpturer från den
förislamiska perioden i Fondukistans kloster. Det
ligger i Ghorbanddalen, där jag växte upp, bara
några kilometer från fyndplatsen. Jag har alltid
drömt om att få se dessa antika skulpturer. Tack
vare besöket med LAMSF har jag äntligen fått se en
del av mitt lands historia. Det var en fin upplevelse!

Noman Naderi
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Fotoutställningen “Les Afghans de Suède”
(Afghanerna från Sverige) med fotografier av
Carl von Scheele var en av årets stora
höjdpunkter för LAMSF. Fotografierna kunde
ses av allmänheten på MACVAC, ett kommunat
föreningshus i Paris 19e under hela april
månad. Utställningen innehöll porträttbilder
och citat av medlemmarna i Swedish French
Afghan Running Club. Utställningen
arrangerades av Linda Thilén, Anna
Danielsson och Carl von Scheele, alla aktiva
medlemmar i LAMSF.
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Utställningens namn “Les Afghans de Suède” (Afghanerna från Sverige) valdes för
att belysa svenskafghanernas situation i Frankrike, okänd för de flesta fransmän.
Syftet med föreställningen var att visa betydelsen av Swedish French Afghan
Running Club för svensktalande afghaners integration i Frankrike. Dessutom ville
vi på detta sätt uppmärksamma svenska journalister och svensk media angående
situationen för de afghaner som tvingats fly från Sverige.

Vernissaget hölls den 31 mars och besöktes av ungefär 90 personer. Den 26 april
besöktes utställningen av Håkan Åkesson, Sveriges ambassadör i Frankrike, och av
François Dagnaud, borgmästare i Paris 19e arrondissement, tillsammans med
svenskafghaner och aktiva medlemmar i LAMSF.
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LAMSF uppvisar ett positivt resultat för 2022, tack vare ett mycket generöst
bidrag från stiftelsen Rights now. Detta är det första året som föreningens
ekonomi inte har varit en källa till oro. Vi konstaterar att föreningens intäktet
sjunkit något jämfört med föregående år, och att föreningens utgifter sjunkit
kraftigt.

Intäkter

Föreningens intäkter under 2022 uppgick till 33 599 euros, vilket är en minskning
med ungefär 1 000 euro jämfört med föregående år. Sedan föreningens start har
vårt huvudsakliga ekonomiska stöd kommit från privatpersoner, men det har nu
växlat och institutionella bidrag utgjorde vår största inkomstkälla under 2022.
Föregående år uppgick institutionella bidrag till 18,5 procent av föreningens
intäkter för att i år utgöra hela 62,5 procent. Denna ökning förklaras till största
delen av det stora bidraget från den svenska stiftelsen Rights now, samt av
subventionen från Paris stad. Det är en positiv utveckling som minskar trycket på
de som varit en bärande del av föreningens finansiering sedan början, d.v.s.
privatpersoner, som många gånger också samtidigt stöttar ”sin eller sina
skyddslingar” privat.

Med detta i åtanke är Eva Hållstens insamling än mer värdefull för oss. Under sitt
cykelprojekt, från Sverige till Paris, har hon samlat in pengar från privatpersoner
som vill stötta dels föreningens arbete och dels Evas skyddsling, en ung afghansk
flicka som utvisats från Sverige till Afghanistan.

Flera kyrkor, i Frankrike och i Sverige, har också fortsatt att ekonomiskt stötta
vårt arbete, exempelvis genom att samla in kollekt till LAMSF. Bidrag från svenska
föreningar är också viktiga för oss – inte minst som en talande symbol för den
kedja av solidaritet som bildats längs med flyktingarnas väg.
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E K O N O M I S K  R A P P O R T
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Intäkter
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Donationer stiftelse
56.5%Privatpersoner

27.8%

Privata insamlingar
6%

Övrigt
3.7%

Subventioner
6%

Donationer stiftelse

Privatpersoner

Privata insamlingar

Subventioner

Kyrkor i Frankrike

Försäljning av produkter

Kyrkor i Sverige

Föreningar i Sverige

18 985 €

9 348 €

2 002 €

2 000 €

652 €

235 €

227 €

149 €

SUMMA INTÄKTER 33 599 € 
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Kostnader och utgifter

Utgifterna för året 2022 uppgick till 21 406 euro, vilket motsvarar en minskning
med nästan 15 000 euro jämfört med 2021 (35 578 euro).

De största utgiftsposterna är i stora drag desamma som förra året: översättningar
till asylärenden, psykologsamtal med vår svenska psykolog, praktisk och materiell
hjälp samt undervisning i franska.

Det är främst kostnader för översättningar och undervisning som har minskat
kraftigt under 2022. Vi hjälpte 59 personer med översättningar (180 under 2021).
Vad gäller undervisningen beror kostnadsminskningen främst på att vår
undervisning riktar sig främst till nybörjare (så att de ska kunna komma in på
franskkurser som kräver A1-nivå) och att vi har haft färre nybörjare i år.

Däremot har utgifterna för sociala aktiviteter nästan fördubblats i år. Under 2021
utgjorde kategorin ”Kulturella utflykter, fika” ca 2 procent av våra utgifter (ungefär
700 euro). I år har vi valt att stycka upp denna kategori för att tydligare redogöra
för denna del av föreningens verksamhet. Totalt utgör utgifterna för sociala
aktiviteter 2022 ca 6 procent av utgifterna och uppgår till ca 1 300 euro.

Detta har flera anledningar : kategorin “Förtäring” (av olika typer, exempelvis
picknick och fika) har mer än fördubblats under 2022 och överstiger i år 900 euro.
Nytt för i år är kategorin “Sport“. Vi har till exempel kunnat hjälpa medlemmar i
löparklubben, som inte har några ekonomiska resurser, med träningsmaterial för
att de ska kunna vara med och springa och vi har också kunnat stå för kostnaden
för deras anmälningsavgifter till lopp. Våra två Swedish French Afghan Clubs:
Running och Foot, har också kunnat omvandla säsongens sista träningspass till en
lite mer festlig avslutning, på ett café eller en bar.

Sammanfattningsvis konstaterar vi en global minskning av föreningens utgifter,
men samtidigt en ökning av våra utgifter för sociala aktiviteter.
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Översättning/tolkning
29.5%

Psykolog
25.5%

Praktisk hjälp (transport, boende, materiell hjälp)
24.1%

Övrigt
11.6%

Franskundervisning (inkl. material)
9.3%
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Översättning/tolkning

Psykolog

Praktisk hjälp (transport, boende, materiell hjälp)

(ex. transport)

Réception (goûters etc)

Divers (frais bancaires, frais de port, assurance etc)

Autres soins (rdv médicaux, pharmacie)

Sport

Communication

Sorties culturelles

6 304 €

5 445 €

5 162 €

2 001 €

947 €

656 €

320 €

256 €

181 €

135 €

TOTAL DE DÉPENSES 21 406 € 

Kostnader
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Bokslut, balans-och-resultaträkning
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