Följebrev från Asylkommissionen
Till dig som är handledare och/eller ansvarig för uppsatskurser på masternivå! Vi hoppas att
du vill sprida den bifogade affischen till studenter på masternivå.
Vi i Asylkommissionen vänder oss till dig därför att vi tror att det kan finnas studenter vid ditt
lärosäte som är intresserade och skulle vilja bidra till ett större sammanhang med sitt
uppsatsarbete. Nämligen, till den pågående granskningen som vi initierat, av lagstiftning,
lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 20152017.
Vid LiU startar vi under hösten också ett forskningsprojekt för insamling av vittnesmål och
dokumentation, med stöd av FORMAS.
En närmare bild av Asylkommissionens syfte och bakgrund får du genom att läsa vår
plattform som finns här i pdf-format. De förslag vi har identifierat som viktiga
problemområden att granska och studera närmare finns här och en namnlista över
kommissionärerna här. Under hösten 2019 arrangeras flera hearingar/samråd på olika
platser i Sverige för att samla in berättelser om erfarenheter från personer som sökt asyl i
Sverige 2015-17. Dessa berättelser är viktiga för kommissionens framtida arbete och
kommer att ligga till grund för ytterligare förslag på ämnesområden att granska. Vi söker
också efter exempel på fungerande lösningar och initiativ som ger exempel på motstånd
eller på visar på andra sätt att hantera utvecklingen.
Vi har inte resurser eller möjligheter att ställa upp som handledare. Vi kan inte heller
garantera att allt material kommer att användas i kommissionens presentationer.
Detta är en uppmuntran till studenter att ta sig an ett intressant och viktigt forskningsfält
och därigenom förhoppningsvis kunna bidra till något som får verklig effekt!
Eventuella frågor skickas till asylkommissionen@isv.liu.se
Sprid gärna detta till andra som du tror kan vara intresserade. Vår ambition är att nå ut brett
till olika masterkurser, vid samtliga svenska lärosäten.
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