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Asylrättscentrum erbjuder rådgivning, 
utbildning och stöd till organisationer 
som är medlemmar i Asylrättscentrum. 

Telefonrådgivning
Mån-ons: 9.00-11.00
0200-88 00 66
 
Mejlrådgivning 
info@sweref.org 
 

www.sweref.org

Om Asylrättscentrum

Asylrättscentrum är en ideell organisation som 
arbetar för en rättssäker och konventionsenlig 
asylprocess. Vi grundades 1991 och hette då  
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, 
våren 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum. 

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asyl-
sökande, genomför utbildningar och granskar 
lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt 
biträde och driver som ombud rättsprocesser 
både nationellt och internationellt.

Asylrättscentrum i siffror

Jurister

Mail- och telefonrådgivningar 
årligen

10 000

16

134 Föreläsningar

550 Screenade ärenden årligen  

4 Huvudmän

2 Medlemmar

Huvudmän och medlemmar

Bankgiro 900-5794  
Plusgiro 900579-4  
Swish 123 9005794 

Stöd oss
Med ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler och 
långsiktigt verka för en ökad  
rättssäkerhet för de människor som söker 
en fristad här i Sverige.  



Snabb fakta Rättssäker asylprocess

Asylrättscentrum är en remissinstans som 
med utgångspunkt i enskilda ärenden 
granskar hur lagstiftning och internationel-
la överenskommelser tolkas och tillämpas 
i förhållande till EU-rätten. Granskningarna 
används för att skapa opinion och sprida 
information i frågor som rör utlänningslag-
stiftningen och dess tillämpning.

Vi deltar aktivt i flyktingdebatten, referens-
grupper och i nätverksmöten med andra 
frivilligorganisationer och representanter 
från Migrationsverket. Flertalet av våra 
projekt har resulterat i handböcker i frågor 
som rör asylrätten. 
 
Samtliga remissvar och rapporter, samt 
analyser och kommentarer finns att läsa 
på vår hemsida www.sweref.org. 

Vad är Asylrättscentrum? 
En ideell förening som arbetar för en rättssäker 
och konventionsenlig asylprocess. Vi erbjuder 
bland annat juridisk rådgivning, föresläsningar 
och utbildningar. 

Vilka jobbar på Asylrättscentrum? 
På Asylrättscentrum jobbar 22 personer varav 
16 jurister. Våra jurister har mångårig erfarenhet 
av migrationsrätt, både som ombud, offentliga 
biträden och från arbete på domstolar och  
Migrationsverket. 

Utbildning och kompetensutveckling 
Asylrättscentrum erbjuder ett brett utbud av  
utbildningar inom migrationsrätt. Hos oss kan 
du få en grundutbildning i migrationsrätt eller 
en skräddarsydd fördjupning i specifika fråge-
ställningar, som exempelvis religion som grund 
för asyl, barn i asylprocessen, verkställighets-
hinder eller familjeåterförening. 

Läs mer om vilka utbildningar vi erbjuder på 
www.sweref.org/utbildningar. 
 
Kontakta oss om du är intresserad av att boka in 
en utbildning.

Asylrättscentrum erbjuder juridisk rådgivning med 
särskilt fokus på migrationsfrågor och asylrätt. Vi  
agerar offentligt biträde och ombud i asylärenden 
och företräder asylsökande såväl i nationella som 
internationella ärenden. 

Rådgivningen riktar sig till människor som ansökt om 
asyl eller uppehållstillstånd på annan grund. 

Barnens Asylrättscentrum
Sedan oktober 2016 driver vi Barnens Asylrättscen-
trum som särskilt arbetar för att barns rättigheter 
ska respekteras i asylprocessen. Hit kan barn vända 
sig oavsett om de är ensamma i Sverige eller med 
sin familj. För barn finns en fysisk mottagning på vårt 
kontor i Stockholm, där man kan boka ett möte för 
juridisk rådgivning.

Även ombud, offentliga biträden, gode män och andra  
berörda är välkomna att kontakta oss.

Rådgivning

Telefonrådgivning
Mån-ons: 9.00-11.00
0200-88 00 66
 
Mejlrådgivning 
info@sweref.org 
 
Rådgivning för barn
Torsdagar: 09.00-11.00 
Telefon: 0200-75 17 03

Mail: barn@sweref.org

§


