
FlYKTInG
FÄnGeLsEr.

ReD. ULrIKA ANDeRsSoN
 ElINoR HErMAnSsOn
 LInA MYrITz
 ToVE SteNQVIsT

En ANtOloGI oM mIGrATIoNsVErKeTs FöRVAr

JAG VEt ATt NI KALlAR DEt FöR fÖrVAR,
MeN DEt ÄR eTt FÄnGeLsE.
DEt ÄR eTt FÄnGeLsE FöR OsKYLDIgA.

– RAsHIDD AL WEDDAI

Varje år blir tusentals människor inlåsta på något 
av Migrationsverkets förvar. En del har bott länge 
i Sverige, andra är näst intill nyanlända. De har inte 
begått brott. De vet inte hur länge de kommer att vara 
inlåsta. De vet bara att myndigheterna förbereder 
deras deportation.

Det här är deras berättelser. Om vanmakt, rädsla och 
maktmissbruk. Men också om hopp och solidaritet.

Flyktingfängelser är ett avslöjande dokument om en 
för de fl esta okänd sida av Sverige och kan läsas som 
en uppmaning till en verkligt solidarisk fl yktingpolitik. 
Redaktörerna har träffat ett hundratal förvarstagna och 
vill med denna antologi ge röst åt några av dem som 
med stöd av lagen tystas, förvaras och skickas iväg.

Jurister, aktivister, anhöriga och forskare kommer också 
till tals. Läsaren lär känna förvarens praktik och historia 
och får ta del av konkreta exempel på motstånd.

Ulrika Andersson, Elinor Hermansson, Lina Myritz 
och Tove Stenqvist är aktiva i asylrättsrörelsen sedan 
många år. Efterord av Parvin Ardalan, författare, 
journalist och människorättsaktivist från Iran som varit 
fristadsförfattare i Malmö.
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