Resfasen
Resfasen avser säker, värdig och human förflyttning av flyktingar från
uppehållslandet till deras vidarebosättningsland.
När vidarebosatta flyktingar behöver
resa, behöver vissa element beaktas.
För det första behöver resdokument
erhållas och tillhandahålls vanligen av
vidarebosättningslandet genom deras
ambassader och konsulat.
Beroende på landet som flyktingarna
bor i och/eller reser igenom krävs också utresetillstånd och transitvisa.
På större flygplatser finns det transitassistans för att säkerställa att
flyktingarna hamnar på rätt anslutningsflyg. Transitpersonalen hjälper
passagerarna och meddelar de mottagande myndigheterna i fall flygen
blir försenade eller ändrade.
Eftersom flyktingar normalt är ovana
resenärer och ofta reser i grupp
organiseras
transport
och
passagerarhantering vid påstignings-,
transit- och ankomstflygplatserna för
deras räkning. Detta inkluderar hjälp
vid incheckning, stöd och hjälp med
tull- och immigrationsformaliteter,
påstigning och transit samt
hjälp vid ankomsten. För att hjälpa flyktingar med speciella behov och för
att övervaka och bistå medicinska behov under resan, är det nödvändigt
att hålla kontakt med flygpersonalen och andra myndigheter för att
säkerställa att sårbara personer färdas på ett säkert och värdigt sätt, med
stödjande och medicinsk eskort till hands.
Eftersom de flesta flyktningar aldrig har rest med internationellt flyg förut,
erbjuds genomgångar före ombordstigningen så nära avfärdsdatumet
som möjligt för att hjälpa förstagångsresenärerna att känna sig mindre
oroliga och bättre förberedda inför resan. Dessa genomgångar förbereder
flyktingarna för deras flygresa, t.ex.: vad de kan förvänta sig på flygplatsen
(skyltar på flygplatsen), under flygresan (resprocedurer, säkerhetsbälten,
användning av toaletter), under transit och vid ankomst till
destinationslandet. Genomgångarna tar även upp säkerhet, tull och
immigrationsformaliteter och hur man reser med barn.
24 till 72 timmar före avgång genomförskontroll före ombordstigning och
bedömning av lämplighet för resa för att verifiera att flyktingarna är

i form för att resa och för att säkerställa att behandling av vissa sjukdomar
före resa har utförts. Detta kan genomföras av IOM-läkare och
sjuksköterskor på kliniker, på övergångscentra, av mobila sjukvårdsteam
eller fältsamarbetspartners. På vissa platser kan förekomsten av vissa
sjukdomar som malaria och inälvsparasiter berättiga till behandling av alla
flyktingar före avresa. Varje behandling dokumenteras och
behandlingsjournalerna följer med flyktingarna till deras slutdestination.
Dessutom ger kontrollerna före ombordstigandet möjlighet till att
verifiera att flyktingar med befintliga medicinska tillstånd kan flyga säkert
och inte utgör någon risk för sig själva eller andra. Flyktingar som har nya
tillstånd eller vars tillstånd har försämrats kommer att få sin resa
framskjuten till dess att de är i form för att resa.
Arrangemanget
av
resan
för
vidarebosatta flyktingar och andra
sårbara personer är en hörnsten i IOM:s
konstitutionella mandat. IOM har ett
världsomspännande nätverk av erfaren
personal för förflyttningsverksamhet
som säkerställer att flyktingarna
transporteras smidigt från fjärran, ofta
avlägsna platser
till slutdestinationen. Med användning av MIMOSA-databasen och
rapporteringsprotokollen kan IOM hålla statliga, mottagande och
integrerande partners uppdaterade om alla förflyttningar i realtid för att
säkerställa att flyktingarna bemöts och assisteras vid ankomsten i
vidarebosättningslandet.
De flesta flyktingarna flygs av ett reguljärt flygbolag. Genom unikt
förhandlade avtal som slutits med ett globalt nätverk av de större
flygbolagen ger de förmånliga priser och andra tjänster för transport av
flyktingar. Standby-avtal med charterbolag finns också för att genomföra
förflyttningar på avlägsna platser eller där stora antal flyktingar måste
förflyttas snabbt.
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