SÅ FUNKAR DET
1. Registrera dig på ingenillegal.org/bostad
2. Vi kontaktar dig och stämmer av.
3. Ditt boende matchas med någon som behöver bostad.

HAR DU EN BOSTAD
TILL EN MÄNNISKA
PÅ FLYKT?

4. Ni träffas och om allt funkar bestämmer ni tid för inflytt.
5. Vi har fortsatt kontakt med dig och den boende.

Vilka boenden är aktuella?
Vi söker främst lägenheter eller rum i delat boende för längre perioder,

Nätverket Ingen Människa är Illegal stödjer praktiskt de
människor som tvingas leva som papperslösa i Sverige. Vi söker
akut lägenheter och rum där medmänniskor på flykt kan finna en
fristad.

men allt är av intresse. Vi har matchat boenden hos barnfamiljer, singel
hushåll och kollektiv, i lägenheter eller hus, i stan och på landet!
Hur blir det med hyran?
Många papperslösa har mycket små möjligheter att få in pengar, men

Barnfamiljer, ungdomar och vuxna tvingas fly sina hem och ta sig den
långa vägen till Sverige. Väl här får många beskedet att de inte får

några kan ändå betala en mindre summa för boende. Ibland finns också
vänner, familj eller andra kontaktnät som kan stå för hyran.

stanna. Istället ska de deporteras tillbaka till det land de offrat allt för att
fly ifrån. En del ser det därför som sin enda utväg att leva kvar i Sverige

Är detta olagligt?

utan uppehållstillstånd, som ”papperslösa”.

Det är inte olagligt att hjälpa en papperslös med bostad. Det är dock

Som papperslös har du i stort sett inga rättigheter och du lever med en
ständig risk att deporteras. Det är svårt att hitta en trygg bostad – kan du
hjälpa till?

svårt att officiellt hyra ut en lägenhet i andra hand till någon utan
personnummer.
Finns det andra sätt att hjälpa till?
Ja! Ingen Människa är Illegal arbetar praktiskt med att stödja papperslösa,
och politiskt för en värld utan gränser. Läs om vårt arbete och hur du kan

ingenillegal.org/bostad

hjälpa till på ingenillegal.org

