FARR verksamhetsplan 2021
FARR är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av, hjälper och
samordnar grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten.
Se vidare beskrivning av FARRs åtagande: https://farr.se/vad-ar-farr/

1 Samverkan och kommunikation
FARR:s styrelse har under verksamhetsåret 2020 fortsatt arbetet med att möjliggöra
samverkan och goda kommunikationsstrategier inom hela FARR. Bland annat har
styrelsen skapat ett digitalt medlemsforum på FB.
FARR:s styrelse har som mål att fortsätta detta arbete genom att under innevarande
verksamhetsår
● hitta sätt att tillvarata medlemmarnas erfarenheter och idéer, genom FARR:s
medlemsforum på Facebook, FARRs medlemsbrev samt Artikel 14.
utveckla FARR:s respektive Artikel 14:s hemsida.
● stötta med utbildningsinsatser, information, kunskapshöjning och
handlingsberedskap, exempelvis genom medlemskapet i Asylrättscentrum

●

● revidera FARR:s kommunikationsplan utifrån den fastställda verksamhetsplanen
under innevarande verksamhetsår

2 Sverige
FARR:s styrelse har som mål att under innevarande verksamhetsår arbeta med följande
● bereda plats åt asylsökandes röster, exempelvis genom FARR:s tidskrift Artikel 14
och medelst Asylkommissionen samt medverkan i olika medier
● kritiskt granska nya förslag till lagstiftning på asylområdet
● bedriva rådgivning per telefon och mail
● granska rättssäkerheten för människor på flykt och se till att våra medlemmars
och asylsökandes erfarenheter och kunskaper kommer fram genom
Asylkommissionen
● i kommunikation med myndigheter genom exempelvis skrivelser, frågeställningar
eller klagomål, vara noga med att maila registrator och få ärendenummer i syfte att
bättre synliggöra och följa upp processer
● i samverkan med andra organisationer sprida Advokatsamfundets riktlinjer för
biträden och uppmärksamma oetiskt agerande bland biträden samt att även inom
rörelsen föra en diskussion om etiska riktlinjer för ombud och frivilliga.
● delta aktivt i förvarsnätverk när det gäller behandlingen av människor i förvar
och vid utvisning
● ha ambitionen att ligga i framkant när det gäller juridisk expertis och strategisk
påverkan på migrationsområdet

● kartlägga juristnätverk som arbetar med asylrätt och vilka behov som finns
● bevaka praxisändringar och ärenden för att ha en beredskap att agera proaktivt
och driva frågor i de nätverk FARR deltar i, exempelvis FOSIF

3 Europa
FARR har lyckats väl med att ingå samverkan med organisationer i Europa under de
gångna åren. Denna punkt är en viktig del i FARRs arbete både på kort och lång sikt.
Det finns en ambition inom styrelsen att vidareutveckla EU-gruppen. Vi ser också att
det behövs en återväxt med fler aktiva inom EU-frågor som rör asylrätt.
Därför har FARRs styrelse målet att under innevarande verksamhetsår
● fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet med organisationer inom Europa
genom det arbete som redan görs och identifiera och synliggöra befintliga
juristnätverk
● stärka FARR:s EU-grupp om det finns resurser och intresse bland medlemmar
● kritiskt analysera kommande förslag till EU Pakten på migrationsområdet
●
bevaka utvecklingen av EUs gräns- och kustbevakningspolitik och tillämpande
myndighet (Frontex)

4 Spridning av budskap och information i asylrätts-, flykting
och migrationsfrågor
Utifrån målet att möjliggöra samverkan inom FARR vill styrelsen gärna
lyfta önskemål från medlemsföreningarna
Därför har FARRs styrelse målet att under innevarande verksamhetsår
● sprida budskap och information som ger positiv input i asylrätts-, flykting- och
migrationsfrågor med hjälp av medlemsföreningar och stötta medlemsföreningar
att lyfta egna lokala positiva exempel där dessa frågor uppmärksammas
● utveckla kommunikationsstrategier för påverkansarbete gentemot allmänhet,
media och politiker
● använda sociala medier-gruppen på ett sätt som gynnar våra sakfrågor och höjer
kunskapen om asylrätt-, flykting och migrationsfrågor
● genom Artikel 14, Asylkommissionen och övriga FARR-verksamheter, sprida
konsekvenserna av de senaste årens lagändringar och bevaka kommande
lagändringar med fokus på sårbara och utsatta grupper
● uppdatera och utveckla Goda Råd, göra mer lättläst information och finna nya
vägar att sprida information digitalt
● uppmuntra att Artikel 14 utvecklas under en ny redaktion till en ännu mer relevant
publikation i den samhällspolitiska debatten

5 Hållbar ekonomi
För att säkerställa att FARRs budget går ihop behöver vi få in mer pengar. En
högprioriterad fråga för styrelsen är att kunna finansiera anställning av en
samordnare i FARR.
FARRs styrelse har som mål att under innevarande verksamhetsår verka för en
långsiktig lösning som leder till en stabil finansiering av FARRs verksamhet, genom
att
● marknadsföra det kunskapsinriktade arbete FARR bedriver i sin
kärnverksamhet
● genomföra riktade swishkampanjer
● söka stöd från fonder och genom sponsring
● skapa solidaritets- och givarkampanjer inför högtider
● söka ekonomiskt stöd från advokatbyråer som använder till exempel
FARRs goda råd
● erbjuda föreläsningar om rättsområden som berör migrationsområdet där
vi kan ta betalt
● utveckla nya sätt att värva och öka antalet prenumeranter på Artikel 14

