
FL 1: Kan du berätta lite grann hur det gick till när du kom till Sverige? 

A: Hur det gick till? Jag fixade en visering och kom till Sverige. 

FL 1: När var det här? 

A: Det var 2-3 år sedan. I juli 2015 tror jag. 

FL 1: Mm, och var fick du viseringen ifrån? 

A: Från Tasjkent. 

FL 1: Okej. Var det en äkta visering eller? 

A: Ja, det var äkta. Det var en polsk EU-visering. Jag kom till Warszawa. Fick jobb 
där men lönen var låg. Sedan kom jag till Gdansk. Där hittade jag inget jobb. Sedan 
satte jag mig på färjan och kom hit. 

FL 1: Minns du när det var du lämnade för att åka till Polen?

A: Du menar tillbaka härifrån? 

FL 1: Nej, jag tänkte, vet du vilket år du kom till Polen? 

A: Ja, det finns i passet där, uppgifter finns i passet. 

FL 1: Ja, hur lång tid stannade du i Polen? 

A: Över en vecka. 

FL 1: Mm, och dessförinnan så kom du hemifrån då?

A: Nej. Till Polen kom jag efter Turkiet. Hemifrån åkte jag till Tjeckien, tillbringade 
ca en vecka i Tjeckien. Sedan åkte jag till Tyskland och där stannade jag i cirka en 
vecka. Sedan åkte jag till Danmark så stannade jag cirka en vecka där också. Från 
Danmark kom jag hit. Jobbade här i 3 månader och sedan åkte jag till Turkiet. Och 
efter att ha arbetat 4 månader i Turkiet åkte jag till Warszawa. Och sedan Warszawa, 
Gdansk och Stockholm. 

FL 1: Och det var sammalagt en vecka du var i Polen? Var det korrekt?

A: Ja. 

FL 1: Så att du åker från Uzbekistan till Tjeckien till Tyskland, Danmark för att sedan 
komma till Sverige? Och när du kommer till Sverige är det då du tar kontakt med 
Migrationsverket? 

A: Ja, fast det var senare. 

FL 1: Är det innan eller efter din vistelse i Turkiet?   

A: Innan. 
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