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Migrationsverket kan erbjuda dig infor-
mation om hur du höjer din kompetens och 
därmed förbättrar dina möjligheter att finna 
arbete i Irak.  
 
Genom den tyska organisationen AGEF (Arbeits-
gruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich 
der Migration und der Entwicklungzusammenar-
beit), som finns etablerad i Erbil, Dahok och 
Suleimania kan du redan innan du lämnar Sverige 
påbörja dina kontakter med arbetsmarknaden där. 
Syftet med stödet är att du snabbt ska komma in 
på arbetsmarknaden och kunna försörja dig själv, 
vara en del i det sociala sammanhanget och en 
resurs i utvecklingen av Iraks framtid.  
 
AGEF har olika aktiviteter som kan leda till 
anställning eller annan försörjning: 

 
Employment Promotion Package innebär att 

du får ett arbetskontrakt på 12 månader. De första 
två till sex månaderna är en praktikperiod, då du 
får handledning av en AGEF-handledare. De 
första två månaderna får du praktikantlön på 200 
euro i månaden. De resterande fyra månaderna får 
du en lärlingslön på 250 euro i månaden. Därefter 
får du lön av din arbetsgivare. Du kan också vid 
behov få en engångsersättning av din arbetsgivare 
med 100 euro, för utlägg till arbetskläder, verktyg 
eller annan nödvändig utrustning för arbetet. 

 
Business Start-up activities är till för dig som 

vill starta eget företag. AGEF, som har lång 
erfarenhet av att starta företag, har utarbetat 
verktyg och metoder för att kalkylera och följa 
upp din företagsplanering. Du kan få bidrag med 
upp till 2 500 euro totalt.  
 

I AGEF:s program finns även ett visst utbud av 
korrespondenskurser i engelska språket, företags-
ledning, bokföring och datautbildning. 
 
Du sköter själv kontakterna med AGEF och har 
därmed goda möjligheter att påverka din syssel-
sättning vid återvändandet. Det är du tillsammans 
med kunnig personal inom AGEF som hittar den 
lämpligaste lösningen för just dig.  
 

För ytterligare information kontakta Migra-
tionsverket eller besök www.agef.net. Du kan 
också kontakta AGEF via e-mail-adressen: 
getjobs-iraq@agef-meca.org 

 
I samband med att du kallas till återvändande-

samtal kommer du att få ett erbjudande om att 
delta i programmet. Det är endast om du återvän-
der självmant som du kan få delta i programmet. 
Väljer du att inte lämna Sverige självmant kom-
mer ditt ärende att lämnas över till polis-
myndigheten för verkställighet. Därefter är 
polismyndigheten ansvarig för verkställigheten 
och du kommer inte att kunna delta i AGEF:s 
program. 

http://www.agef.net/
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