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Läkare   i   Världen   är   en   människorättsorganisation   som   arbetar   internationellt   och   i   Sverige   
med   migranters   och   skyddsbehövandes   hälsa.   Vi   finns   med   längs   hela   vägen,   i   katastrofer,   
flyktingläger   och   här   i   Sverige.   Dem   vi   möter   här   personer   vars   skyddsbehov   inte   har   mötts   
och   där   deras   liv   och   hälsa   riskeras   på   grund   av   detta.   Därför   är   det   självklart   för   oss   att   yttra   
oss   om   detta   betänkande   och   de   förslag   som   rör   både   oss   som   civilsamhällesorganisation   och   
de   rättighetsbärare   vi   arbetar   för.     
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Läkare   i   Världen   välkomnade   ansatsen   i   kommittédirektiven,   att   Sveriges   migrationspolitik   
ska   vara   långsiktig   och   hållbar   samt   att   den   ska   vara   human,   rättssäker   och   effektiv.   Tyvärr   
når   inte   detta   betänkande   dit.   Vi   menar   att   det   finns   förslag   som   är   inhumana,   att   flera   förslag   
äventyrar   rättssäkerheten   och   att   särskilt   förslagen   om   att   processen   ständigt   ska   repeteras   
också   gör   den   ineffektiv   -   både   för   den   enskilde   och   för   samhället.     
  

Den   tillfälliga   lagen   har   under   flera   år   testat   några   av   de   förslag   som   läggs   fram.   
Erfarenheterna   från   denna   visar   med   stor   tydlighet   att   de   kommer   att   få   svåra   konsekvenser   
för   de   mest   utsatta   av   de   skyddsbehövande.   Förslaget   riskerar   människors   hälsa   på   många   
nivåer   –   från   den   direkta   tillgången   till   sjukvård   som   är   begränsad   genom   juridisk   status,   till   
ökad   ohälsa   på   grund   av   osäkerhet,   oro   för   nära   familjemedlemmar   samt   ökad   risk   för   
posttraumatisk   funktionsnedsättning   till   följd   av   upprepad   traumatisering.     
  

Det   är   anmärkningsvärt   att   i   princip   alla   delar   av   den   föreslagna   lagstiftningen   kommer   att   
missgynna   de   mest   utsatta.   Även   om   effekten   inom   varje   del   kan   ses   som   marginell   är   den   
sammanlagda   effekten   att   kvinnor,   barn,   människor   med   funktionsnedsättningar   och   offer   för   
tortyr   med   flera   kommer   att   vara   kraftigt   missgynnade   snarare   än   stärkta.   Den   kritik   som   vi   
och   andra   under   många   år   framfört   mot   utlänningslagen   har   inte   alls   tagits   i   beaktande.   
Istället   jämförs   förslagen   genomgående   med   den   allt   igenom   undermåliga   tillfälliga   
lagstiftningen.   När   riksdagen   nu   har   möjlighet   att   förbättra   lagstiftningen   och   stärka   skyddet   
för   dem   som   behöver   det   mest   är   det   inte   acceptabelt   att   dessa   -   i   varje   fråga   -   missgynnas.   
Det   är   anmärkningsvärt   att   så   stora   förändringar   ska   införas   utan   att   sådana   konsekvenser   
noga   utretts   och   beaktats.   
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● Läkare   i   Världen   anser   att   uppehållstillstånd   på   grund   av   att   det   finns   skyddsskäl,   oavsett   

om   det   är   av   flyktingskäl,   av   alternativa   skäl   eller   humanitära   skäl,   som   huvudregel,   ska   
vara   permanenta.     

  
I   synnerhet   vad   gäller   barn   och   personer   som   lider   av   trauman   måste   uppehållstillstånd   
vara   permanenta   för   att   säkerställa   att   människans   utveckling   och   hälsa   kan   stärkas.   
Även   ur   integrationsperspektiv   och   för   att   minska   risk   för   hedersvåld   och   extremism   
är   permanenta   uppehållstillstånd   nödvändiga.     
  

Vi   avstyrker   kommittés   förslag   om   att   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   ska   vara   
huvudregel.     

  
● Läkare   i   Världen   anser   att   om   Sverige   ska   tillämpa   tillfälliga   uppehållstillstånd   ska   

tillståndslängden   vara   densamma   för   samtliga   grunder,   inte   minst   för   att   undvika   att   olika   
familjemedlemmar   har   olika   status,   och   att   tillståndslängden   ska   vara   minst   tre   år.     

  
I   det   fall   tillfälliga   uppehållstillstånd   används,   ska   dessa   som   regel   omformas   till   ett   
permanent   uppehållstillstånd   vid   första   förlängning   om   fortsatta   skyddsbehov   eller   
humanitära   skäl   kvarstår.     
  

En   förlängning   till   ett   permanent   uppehållstillstånd   kan   inte   heller   vara   behäftat   med   
krav   som   inte   rör   skälet   för   asyl.   Förslaget   kommer   även   att   slå   extra   hårt   mot   kvinnor   
och   barnfamiljer   samt   personer   med   allvarliga   trauman,   alltså   precis   dem   som   vi   som   
samhälle   vill   värna   mest.     
  

Det   är   orimligt   att   personer   med   olika   funktionsnedsättningar   eller   som   lider   av   
trauman   efter   till   exempel   tortyr   inte   uttryckligen   undantas   från   kraven   på   att   klara   
språkprov   och   ha   egen   försörjning.   Konsekvensen   riskerar   i   praktiken   att   bli   
diskriminering   av   personer   med   funktionsnedsättningar   och   få   allvarliga   följder   för   
deras   möjlighet   att   rehabiliteras.   
  

Om   krav   ändå   införs   måste   barn,   men   även   studerande   på   gymnasium,   högskola   och   
yrkesskola   vara   undantagna.   Liksom   att   det   måste   finnas   en   möjlighet   till   undantag   
vid   särskilda   skäl,   t   ex   trauman   och   ohälsa.   
  

Vi   avstyrker   kommitténs   förslag   om   tillståndslängd.   
  

● Läkare   i   Världen   ser   att   rätten   till   familjeåterförening   måste   stärkas   i   större   utsträckning   
än   vad   kommittén   föreslår.   Oavsett   på   vilken   grund   en   person   beviljats   uppehållstillstånd   
ska   de   kunna   återförenas   med   sin   familj   i   enlighet   med   de   internationella   konventioner   
som   Sverige   undertecknat.     

  
Inte   minst   på   grund   av   den   brist   på   lagliga   vägar   som   kommittén   beskriver   är   detta   
viktigt   så   att   kvinnor   och   barn   inte   blir   kvar   i   katastrofala   situationer   och   läger.     
  

Permanenta   uppehållstillstånd   måste   kunna   ges   vid   första   tillfälle   vid   
anhöriginvandring,   inte   minst   för   att   säkerställa   att   barn   som   hinner   fylla   18   innan   ett   
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andra   tillfälle   inte   riskerar   att   separeras   men   också   för   att   öka   jämlikheten   och   minska   
beroendeförhållandet   mellan   äkta   makar   som   återförenas   här.   
  

Vi   tillstyrker   förslag   om   att   rätt   till   familjeåterförening   ska   finnas   även   för   andra   än   
flyktingar   men   avstyrker   förslag   om   krav   på   försörjning   och   på   att   
anknytningspersonen   ska   ha   välgrundade   utsikter   att   beviljas   ett   varaktigt   
uppehållstillstånd.   

  
● Läkare   i   Världen   välkomnar   att   synnerligen   ömmande   omständigheter   återinförs   men   

saknar   skrivningar   som   tydligare   innefattar   motsvarande   “särskilt   ömmande”   skäl.   Dessa   
tillkom   efter   att   utredningen   2014   visade   att   det   krävdes   för   att   kunna   uppfylla   
Barnkonventionen.   Barnkonventionen   har   inte   förändras.   Alltså   måste   en   tydligare   
integrering   av   Barnkonventionen,   som   ju   nu   ska   vara   införlivad   i   de   svenska   lagarna   
göras.   Den   skrivning   som   fanns   sedan   tidigare   måste   snarare   stärkas   än   försvagas.   

  
Redan   innan   den   tillfälliga   lagen   kunde   vi   visa   på   att   det   fanns   brister   i   hur   de   
synnerligen   ömmande   skälen   mötte   främst   utsatta   kvinnors   och   barns   behov   av   skydd.   
Detta   rör   bland   annat   offer   för   människohandel   men   även   svårt   sjuka   äldre   som   har   
sina   viktiga   anhöriga   här   i   Sverige.   Därför   bör   skrivningarna   ses   över   och   en   tydligare   
jämställdhetsanalys   göras.     
  

Vi   tillstyrker   förslag   om   att   återinföra   synnerligen   ömmande   skäl   för   vuxna   men   inte   
för   barn.   Där   menar   vi   att   särskilt   ömmande   ska   återinföras.     
  

● Läkare   i   Världen   har   genomfört   åtskilliga   kartläggningar   och   tagit   ett   stort   antal   
vittnesmål   som   tydligt   visar   att   det   förekommer   brister   i   asylprocessen   och   möjligheten   
att   överpröva.   Kommittén   menar   att   rättssäkerheten   i   asylprocessen   är   god   utan   att   en   
bakomliggande   analys   och   underlag   presenteras.     

  
För   att   kunna   tillgodose   behoven   av   en   mer   rättssäker   prövning   behöver   betydligt   mer   
arbete   göras,   inte   minst   för   att   de   nuvarande   förslagen   riskerar   att   göra   
utlänningslagen   än   mer   svåröverskådlig   och   användbar   istället   för   att   ta   ett   
genomgripande   grepp.     
  

En   bättre   mekanism   krävs   för   att   migrationsverkets   utredningar   ska   kunna   leva   upp   till   
minst   den   nivå   som   finns   inom   andra   rättsinstanser.   Inte   minst   måste   hanteringen   av   
barn   stärkas.   Till   exempel   genom   möjlighet   till   ett   särskilt   biträde   och   genom   att   
samma   krav   som   gäller   i   andra   sammanhang   måste   gälla   även   dessa   utredningar.     
  

I   synnerhet   eftersom   Sverige   menar   sig   kunna   göra   snabbare   processer   utifrån   en   lista   
på   så   kallade   säkra   länder   är   det   oerhört   viktigt   att   utredningsprocessen   vad   gäller   våld   
i   hederns   namn,   könsbaserat   våld,   hbtqi*   och   tvångs   och   barngifte   stärks.     
  

Inga   förslag   läggs   heller   fram   för   att   stärka   den   asylsökandes   möjlighet   att   ha   
synpunkter   på   utredningen   eller   på   att   en   ny   utredning   helt   eller   delvis   görs   vid   en   
överprövning.   Om   det   som   överprövas   är   huruvida   det   är   rätt   beslut   givet   en   viss   
utredning   kommer   ju   fortfarande   inte   rättssäkerhet   att   uppnås   i   de   fall   det   finns   brister   
i   utredningen.   Det   behövs   lagstiftning,   inte   bara   bättre   rutiner   på   migrationsverket.   
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Läkare   i   Världen   tillstyrker   förslaget   om   att   utreda   hur   offentliga   biträden   utses.     
  

● Läkare   i   Världen   menar   att   den   konsekvensanalys   som   görs   saknar   flera   viktiga   delar.   Att   
jämföra   med   den   tillfälliga   lagen   som   haft   mycket   negativa   konsekvenser   gör   inte   att   de   
försämringar   som   föreslås   kan   rättfärdigas,   särskilt   inte   på   de   områden   där   Sverige   redan   
presterade   under   sina   internationella   åtagande.   

  
Läkare   i   Världen   anser   att   en   bred   utredning   om   rättssäkerhet   måste   göras   och   att   en   
helhetsöversyn   av   utlänningslagen   krävs   för   att   kunna   minska   komplexiteten   och   
skapa   en   verkligt   hållbar   lagstiftning.   
  
  

● Läkare   i   världen   delar   inte   kommitténs   bedömning   att   det   inte   behövs   
övergångsbestämmelser.   Särskilt   för   dem   som   omfattats   av   gymnasielagen   behövs   nu   
insatser   för   att   mildra   något   de   mycket   negativa   konsekvenserna   av   den   tillfälliga   lagen.     

  
Vi   avstyrker   kommitténs   förslag   om   att   inte   införa   några   övergångsbestämmelser   
  
  

  
Stockholm   2020-12-07   
  
  
  
  
  

Eliot   Wieslander   
Generalsekreterare   
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6.5.1   Tidsbegränsat   uppehållstillstånd   som   huvudregel     
  

Vi   avstyrker   förslaget   om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   som   huvudregel   vid   det   första   
beslutstillfället   (s.   193-196)     

  
De   föreslagna   förändringen   om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   som   huvudregel   är   
problematiskt.   Människor   som   söker   uppehållstillstånd   på   grund   av   skyddsbehov   eller   
synnerligen   ömmande   omständigheter   har   många   gånger   varit   med   om   traumatiska   
upplevelser.   Konsekvensen   av   att   tillfälliga   uppehållstillstånd   är   ökad   psykisk   ohälsa.   
Den   psykiska   hälsan   hos   personer   som   beviljats   tillfälligt   uppehållstillstånd   är   
generellt   sämre   jämfört   med   personer   med   permanenta   uppehållstillstånd.     
  

Ovisshetenen   om   ifall   man   kommer   att   få   stanna   eller   inte   när   det   tillfälliga   
uppehållstillståndet   löper   ut   skapar   höga   nivåer   av   stress   och   oro   för   den   nyanlände.   
Tillfälliga   uppehållstillstånd   påverkar   den   psykiska   hälsan   negativt,   med   en   ökad   risk   
för   PTSD,   depression   och   ångest,   stöds   även   av   internationell   forskning.   Dessutom   
försvårar   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   integrationen   och   etableringsprocessen   då   
människor   inte   har   samma   möjlighet   att   investera   i   sin   framtid   genom   utbildning   och  
etablering   på   arbetsmarknaden.     
  

Det   är   inte   minst   viktigt   för   barn   att   känna   tryggheten   av   ett   permanent   
uppehållstillstånd.   Barnens   hälsa   och   välbefinnande   skall   gå   i   första   hand.   Att   växa   
upp   i   trygghet   och   inte   riskera   att   ryckas   upp   från   sina   hem   efter   att   ha   rotat   sig   i   
Sverige.   Särskilt   absurt   blir   det   i   de   fall   som   rör   barn   som   har   beviljats   
uppehållstillstånd   på   humanitär   grund,   just   för   att   Sverige   blivit   deras   enda   hemland.   
De   regler   som   föreslås   innebär   då   att   samma   barn   riskerar   utvisning   efter   
artonårsdagen.   Det   innebär   också   att   många   barn   i   familjer   riskerar   att   drabbas   av   
sekundärtraumatisering   på   grund   av   föräldrarnas   dåliga   mående.     
  

Läkare   i   Världen   ser   allvarliga   konsekvenser   av   att   personer   med   tidsbegränsade   
uppehållstillstånd   inte   får   tillgång   till   den   vård   de   behöver.   Dessa   personer   ska   i   teorin   
ha   tillgång   till   samma   vård   som   personer   med   permanenta   uppehållstillstånd,   men   som   
praktiken   begränsas   den.   Vid   bedömning   av   medicinsk   personal   kan   man   i   vissa   fall   
väga   in   möjligheten   till   långsiktig   uppföljning   av   behandling/insatser   som   en   
förutsättning   för   vård.   Detta   har   medfört   att   såväl   livsnödvändiga   transplantationer   
som   välbehövlig   PTSD-behandling   nekats   personen.   
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Vi   ser   också   många   allvarliga   konsekvenser   för   integreringen   i   samhället   och   inte   
minst   kvinnors   och   hbtqi*-personers   livsvillkor.   Om   en   familj   inte   kan   förlita   sig   på   
att   få   stanna   går   det   i   många   fall   inte   att   bryta   mot   hederskultur   och   patriarkala   
heteronormativa   normer.   I   det   fall   du   vet   att   det   är   stor   sannolikhet   att   din   dotter   
kommer   att   återföras   till   ett   land   där   hennes   liv   kan   hänga   på   att   hon   är   “oskuld”   blir   
att   se   till   att   hon   också   är   det   en   livsnödvändighet.   Många   av   de   friheter   och   rättigheter   
som   vi   genom   god   integration,   sexualupplysning   och   antidiskrimineringsarbete   vill   
kunna   dela   med   oss   av   blir   omöjliga.   Detta   kommer   på   sikt   att   få   mycket   långtgående   
konsekvenser   och   avsevärt   försvåra   för   alla   ansatser   att   minska   tvångsgifte,   våld   i   
hederns   namn,   homofobi   och   hatbrott.   Det   är   anmärkningsvärt   att   denna   aspekt   inte   
tas   upp   i   konsekvensanalysen.   
  

Läkare   i   Världen   anser   att   det   finns   flera   tungt   vägande   argument   för   att   Sverige   ska   
fortsätta   med   permanenta   uppehållstillstånd   som   huvudregel.   Detta   är   inte   endast   
gynnsamt   på   individuell   nivå   utan   även   på   samhällsnivå.     

  

6.5.2   Undantag   från   huvudregeln   om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   vid   första   
beslutstillfället     

  
Vi   tillstyrker   förslaget   om   permanent   uppehållstillstånd   vid   första   beslutstillfället   för   
kvotflyktingar   men   avstyrker   att   detta   ska   kunna   vara   det   enda   undantaget   (s.   196-197)   

  
Läkare   i   Världen   tillstyrker   kommitténs   förslag   att   en   utlänning   som   tagits   emot   i   Sverige   
inom   ramen   för   ett   beslut   som   regeringen   har   meddelat   om   överföring   av   skyddsbehövande   
till   Sverige   (kvotflyktingar)   ska   beviljas   permanent   uppehållstillstånd   vid   det   första   
beslutstillfället.     

  
Som   vi   argumenterat   för   ovan,   anser   vi   att   permanent   uppehållstillstånd   bör   vara   
huvudregel   vid   första   beslutstillfälle.   Om   förslaget   om   tidsbegränsat   uppehållstillstånd   
som   huvudregel   vid   första   beslutstillfälle   antas   anser   vi   däremot   att   ett   undantag   från   
huvudregeln   ska   vara   bredare   än   vad   som   är   föreslaget.     
  

Undantag   från   huvudregeln   om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   bör   i   synnerlighet   
gälla   de   allra   mest   utsatta,   särskilt   barn   som   är   sjuka   eller   på   annat   sätt   lider   av   trauma   
från   sina   upplevelser   i   hemlandet   eller   under   flykt.   Eftersom   Barnkonventionen   från   
den   1   januari   2020   är   svensk   lag   motiveras   detta   särskilt   genom   artikel   3   i   
konventionen.     
  

Det   saknas   skäl   till   att   göra   skillnad   mellan   “kvotflyktingar”   (vidarebosättning),   
flyktingar   och   alternativt   skyddsbehövande.   Det   bör   vara   skyddsskälet   som   utgör   
grunden   för   ett   permanent   uppehållstillstånd.   
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6.5.4   Längden   på   uppehållstillstånd   vid   flyktingskap     
  

Vi   avstyrker   förslaget   om   längden   på   3   år   för   uppehållstillstånd   vid   första   beslutstillfället   vid   
flyktingskap   och   förslaget   om   att   det   vid   förlängning   ska   förlängas   med   två   år.   (s.   199-201)   

  
Om   förslaget   att   tidsbegränsat   uppehållstillstånd   blir   huvudregel   vid   första   beslutstillfället   
anser   Läkare   i   Världen   att   tillståndsärenden   bör   vara   längre   än   3   år.     

   
Som   argumenteras   för   ovan   så   nekas   idag   människor   livsviktig   vård   för   att   deras   
uppehållstillstånd   är   för   korta.   Den   som   till   exempel   behöver   en   organtransplantation  
eller   vård   på   grund   av   tortyrtrauman   bör   inte   få   ett   kort   tidsbegränsat   
uppehållstillstånd   som   gör   att   sjukvården   inte   vågar   påbörja   en   behandling.   
  

Korta   uppehållstillstånd   på   tre   år   försvårar   människors   möjlighet   att   investera   i   sin   
framtid   såsom   att   starta   företag,   utvecklas   karriärmässigt   eller   påbörja   en   längre   
utbildning.   Längre   uppehållstillstånd   eller   permanenta   uppehållstillstånd   gynnar   inte   
bara   etableringsprocessen   utan   även   möjligheten   till   en   god   hälsa.    
  

Om   ett   flyktingskap   kvarstår   efter   tre   år   är   det   viktigt   att   personen   kan   etablera   sig   i   
Sverige.   Därför   bör   huvudregeln   vara   att   vid   förlängning   ge   permanenta   tillstånd.   
Detta   ska   också   vara   grundat   i   personens   behov   av   skydd   och   inte   i   faktorer   som   
snarare   kan   röra   annan   form   av   migration.     

  

6.5.5   Längden   på   uppehållstillstånd   för   alternativt   skyddsbehov     
  

Vi   avstyrker   förslaget   om   längden   på   13   månader   för   uppehållstillstånd   vid   första   
beslutstillfället   för   personer   med   alternativt   skyddsbehov   (s.   202-207)   

  
Om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   ska   vara   huvudregel   bör   samma   längd   gälla   oavsett   
grund   för   uppehållstillståndet.   De   13   månader   som   föreslås   för   alternativt   skyddsbehövande   
innebär   ett   liv   i   ständig   ovisshet.   Det   saknas   skäl   att   göra   skillnad   mellan   flyktingar   och   
alternativt   skyddsbehövande,   som   kommittén   föreslår.     

  
Som   Läkare   i   Världen   argumenterat   för   så   medföljer   en   rad   hälsomässiga-   och   
etablerings   konsekvenser   vid   korta   uppehållstillstånd.   
  

Korta   uppehållstillstånd   på   13   månader   försvårar   människors   möjlighet   att   investera   i   
sin   framtid   såsom   att   starta   företag,   utvecklas   karriärmässigt   eller   påbörja   en   längre   
utbildning.   Längre   uppehållstillstånd   eller   permanenta   uppehållstillstånd   gynnar   
etableringsprocessen   och   människors   möjlighet   till   en   god   hälsa.   
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Längden   på   uppehållstillstånd   vid   första   förlängning   för   personer   med   flyktingstatus   
och   alternativt   skyddsbehövande   

  
Vi   avstyrker   förslagen   om   2   år   vid   första   förlängning   av   uppehållstillstånd   för   personer   med   
flyktingstatus   och   alternativt   skyddsbehövande   (s.   201   &   205)     
  

Det   faktum   att   i   princip   alla   skyddsbehövande   har   fått   sitt   tidsbegränsade   tillstånd   förlängt   när   
det   första   tillståndet   löpt   ut   under   den   tillfälliga   lagen   (98–100%)   och   att   inget   talar   för   att   det   
kommer   se   annorlunda   ut   framöver   talar   i   sig   för   att   undvika   ett   utdraget   limboskap.   Att   det   
inte   finns   några   nämnbara   positiva   effekter   av   att   hålla   människor   i   ovisshet   gör   att   det   finns   
goda   skäl   att   undvika   både   det   lidande,   den   onödiga   ohälsa   det   medför   samt   den   ökade   
administrativ   börda   för   myndigheterna   som   har   att   hantera   dessa.   
  

Läkare   i   Världen   anser   att   permanenta   uppehållstillstånd   ska   vara   huvudregel   vid   
första   beslutstillfället   alternativt   som   huvudregel   vid   förlängning   av   tidsbegränsat   
uppehållstillstånd   för   människor   i   flyktingskap,   alternativt   skyddsbehövande   och   vid   
humanitära   skäl.   
  

En   förlängning   om   2   år   vid   flyktingstatus   eller   vid   alternativt   skyddsbehov   skapar   
ovisshet   och   förhindrar   integration   och   etablering.   Om   uppehållstillstånd   vid   
förläggning   skall   vara   tidsbegränsade   bör   de   gälla   en   längre   tidsperiod   än   2   år.     

  
En   förlängning   till   ett   permanent   uppehållstillstånd   kan   inte   heller   vara   behäftat   med   
krav   som   inte   rör   skälet   för   asyl.   Språkkrav   och   försörjningskrav   har   inte   med   detta   att   
göra   och   kommer   även   att   slå   extra   hårt   mot   kvinnor   och   barnfamiljer   samt   personer   
med   allvarliga   trauman,   alltså   precis   dem   som   vi   som   samhälle   vill   värna   mest.     
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7.4.1   Krav   för   permanenta   uppehållstillstånd   
Vi   avstyrker   förslaget   kring   krav   för   permanent   uppehållstillstånd   (s.   215-   221)   
  

Skyddsskäl   är   det   som   ska   styra   vilket   skydd   personen   får   i   Sverige.   En   grundläggande   
princip   i   all   form   av   rättighetsuttolkning,   vilket   rätten   till   asyl   måste   anses   vara,   är   att   den   ska   
utgå   från   de   behov   och   möjligheter   som   finns.   Genom   att   blanda   in   krav   för   att   åtnjuta   ett   mer   
stabilt   skydd   -   och   som   dessutom   i   första   hand   kommer   att   utesluta   dem   som   har   störst   behov   
av   trygghet   -   blandar   ihop   den   uppehållsrätt   som   Sverige   har   åttagit   sig   att   ge   personer   som   
har   befogade   asylanspråk   och   annan   migration.   Detta   riskerar   att   urholka   respekten   och   
betydelsen   av   asylstatusen   ytterligare.     
  

Möjligheten   att   uppfylla   de   föreslagna   kraven   beror   också   till   stor   del   på   faktorer   som   
den   enskilda   inte   kan   styra   över.   Är   det   något   den   nu   pågående   pandemin   visat   oss   är   
att   vi   inte   kan   villkora   rättigheter   med   att   samhället   inte   utsätts   för   oväntade   
situationer.   En   lagstiftning   som   gör   anspråk   på   att   vara   hållbar   måste   därför   ta   hänsyn   
till   vilka   faktorer   en   enskild   kan   styra   över   och   inte.   Tillgång,   tillgänglighet   och   
anpassning   inom   SFI   och   arbetsmarknad   tillhör   inte   det   som   individen   kan   styra   över.     
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Det   är   anmärkningsvärt   att   i   princip   alla   delar   av   den   föreslagna   lagstiftningen   
kommer   att   missgynna   de   mest   utsatta.   Även   om   effekten   inom   varje   del   kan   ses   som   
marginell   är   den   sammanlagda   effekten   att   kvinnor,   barn,   människor   med   
funktionsnedsättningar   och   offer   för   tortyr   med   flera   kommer   att   vara   kraftigt   
missgynnade   snarare   än   stärkta.   I   just   kraven   för   permanent   uppehållstillstånd   blir   
detta   mycket   tydligt.   Kvinnor   kommer,   av   de   skäl   kommittén   är   helt   medvetna   om,   få   
mycket   svårare   att   få   permanent   uppehållstillstånd.   Detta   kommer   också   leda   till   en   
ytterligare   sämre   förankring   på   arbetsmarknaden   vilket   kommer   att   leda   till   ytterligare   
svårigheter   till   integrering,   risk   att   kvarhållas   i   patriarkala   strukturer   och   utsättas   för   
våld.   
  

Dessutom   måste   syftet   med   att   personer   ska   ha   tillgodogjort   sig   samhällskunskapen   
vara   att   de   bättre   kan   integreras   i   samhället.   Ovisshet   och   tidsbegränsning   av   
uppehållstillstånden   utgör,   som   vi   beskrivit   ovan,   en   mycket   större   risk   för   att   
personer   är   omotiverade   att   integreras   och   anamma   de   normer   som   diskuteras   i   
betänkandet   än   att   personen   inte   fått   information.   Att   informera   en   människa   om   
friheter   de   borde   ha,   samtidigt   som   de   lever   under   press   att   återbördas   till   en   plats   där   
utnyttjandet   av   friheten   här   kan   medföra   livsfara   där,   är   inte   bara   grymt,   det   är   också   
inte   gynnsamt   för   att   uppnå   målet.   
  

Även   vandelskravet   medför   en   orimlig   konsekvens   för   en   rättsstat,   nämligen   att   
personer   som   lever   här   inte   skulle   vara   lika   inför   lagen.   Det   finns   ingen   evidens   för   att   
risken   att   kvarhållas   i   tillfälliga   uppehållstillstånd   främjar   laglydighet   och   integration,   
tvärt   om.   Det   finns   däremot   gott   om   evidens   som   visar   att   dubbelbestraffning,   negativ   
särbehandling   och   otrygghet   ökar   risk   för   brott.   Om   en   person   ska   få   skydd   i   Sverige   
kan   bara   bero   på   skyddsbehovet.   Det   varken   ökar   eller   minskar   för   att   en   person   har   
begått   brott.   Självklart   ska   också   asylsökande   straffas   för   brott.   De   ska   ha   samma   
straff   som   andra.   Sekundära   straff   i   förhållande   till   juridisk   status   är   varken   effektiva   i   
avskräckningssyfte   eller   en   rimlig   begränsning   i   att   bedöma   skyddsbehov.   
  

Om   tillfälliga   uppehållstillstånd   ska   vara   huvudregel   även   vid   förlängning   måste   det   
finnas   möjlighet   till   permanent   uppehållstillstånd   efter   en   individuell   bedömning,   inte   
bara   vad   gäller   vidarebosättning.   Det   kan   exempelvis   handla   om   fall   där   vårdbehov   
kräver   det   för   att   kunna   ge   livsnödvändig   behandling   eller   personer,   till   exempel   barn,   
som   haft   anknytning   till   Sverige   under   lång   tid.     

  
7.4.2   Undantag   från   kraven     
Vi   avstyrker   innehållet   i   förslaget   om   undantag   från   kraven   för   permanent   uppehållstillstånd   
(s.   221-223)   

  
Barn   och   barnfamiljer   bör   i   alla   sammanhang   få   permanenta   uppehållstillstånd,   allra   minst   vid   
en   förlängning   för   att   inte   riskera   barns   hälsa   och   utveckling.   Eftersom   anknytning   också   
självklart   måste   vägas   in   när   en   ansökan   om   permanent   uppehållstillstånd   övervägs   och   
anknytningen   med   nödvändighet   kan   förväntas   öka   ju   längre   barnet   redan   varit   här   är   
tillfälliga   uppehållstillstånd   orimliga.   
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Undantag   från   kraven   för   permanent   uppehållstillstånd   föreslås   endast   för   barn   och   
personer   som   har   rätt   till   pension.   Gymnasieungdomar   som   har   fyllt   18   år   kommer   
inte   undantas   från   kravet   på   egen   försörjning   om   de   fortsätter   att   studera   för   att   få   ut   
sin   gymnasieexamen.   De   kan   bara   få   permanent   uppehållstillstånd   om   de   lämnar   
gymnasiet   och   tar   första   bästa   jobb.   Eftersom   det   normala   är   att   få   ut   sin   
gymnasieexamen   tidigast   det   år   man   fyller   19   kan   detta   få   allvarliga   konsekvenser.   Att   
ha   en   gymnasieexamen   är   den   bästa   försäkringen   mot   framtida   arbetslöshet   du   kan   få.   
Unga   utan   avslutad   gymnasieutbildning   i   riskzonen   för   senare   arbetslöshet,   sämre   
hälsa   och   negativa   livsvillkor   och   en   sådan   utveckling   vore   därmed   olycklig   för   både   
individen   och   för   samhället   i   stort.   Unga   under   gymnasie-   eller   vuxenutbildning   borde   
alltså   åtminstone   undantas   från   dessa   krav.     
  

Det   är   orimligt   att   personer   med   olika   funktionsnedsättningar   eller   som   lider   av   
trauman   efter   till   exempel   tortyr   inte   uttryckligen   undantas   från   kraven   på   att   klara   
utbildning   och   ha   egen   försörjning.   Konsekvensen   riskerar   i   praktiken   att   bli   
diskriminering   av   personer   med   funktionsnedsättningar.     
  

Även   här   är   det   orimligt   att   väga   in   ett   vandelskrav.   Det   kommer   inte   gynna   varken   
individen   eller   samhället   att   personer   som   begått   brott   inte   ska   fråntas   sin   rätt   till   
familjeliv   och   skydd,   vilket   blir   konsekvensen   av   att   försättas   i   ett   permanent   
utanförskap.     

  

7.4.4   Personer   som   redan   har   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   i   Sverige   
Vi   tillstyrker   förslaget   om   att   personer   som   redan   har   tidsbegränsat   uppehållstillstånd   i   
Sverige   ska   kunna   tillgodoräkna   sig   den   tid   som   de   har   haft   tidsbegränsat   uppehållstillstånd   
enligt   den   tillfälliga   lagen   för   en   ansökan   om   permanent   uppehållstillstånd.   Däremot   
avstyrker   vi   förslagen   om   personer   som   redan   har   tidsbegränsat   uppehållstillstånd   i   Sverige   
ska   omfattas   av   de   nya   kraven   för   permanent   uppehållstillstånd   (s.   225).     

   

7.4.5   Personer   som   omfattas   av   lagen   (2017:353)   om   uppehållstillstånd   för   studerande   
på   gymnasial   nivå)   
Vi   avstyrker   förslaget   om   att   personer   som   omfattas   av   lagen   (2917:353)   endast   ska   kunna   
beviljas   permanent   uppehållstillstånd   enligt   5§   i   den   lagen   (s.   225-226)   
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Skyndsam   familjeåterförening   är   en   rättighet   och   en   förutsättning   för   hälsa,   integration   och   
rehabilitering.   Syftet   med   lagändringen   är   att   färre   personer   kommer   att   få   möjlighet   att   
ansöka   om   uppehållstillstånd   på   grund   av   anknytning.   De   åtgärder   betänkandet   föreslår   
kommer   att   försvåra   möjligheterna   för   barn   att   återförenas   med   sin   familj   även   om   det   blir   
bättre   än   under   den   tillfälliga   lagen.   Det   står   därmed   i   direkt   strid   med   artikel   10   i   FN:s   
barnkonvention   som   kräver   att   ”familjeåterförening   behandlas   på   ett   positivt,   humant   och   
snabbt   sätt   av   konventionsstaterna.”   Formuleringen   har   starkt   stöd   i   vetenskapliga   studier   som   
visar   att   ofrivillig   familjeseparation   har   mycket   negativa   effekter   för   hälsa   och   utveckling   för   
barn   på   flykt,   särskilt   om   de   är   traumatiserade.     
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Våra   och   andras   erfarenheter   av   vuxna   på   flykt   visar   också   att   påtvingad   och   långvarig   
familjesplittring   försvårar   möjligheterna   till   etablering,   språkinlärning   och   integration   i   det   
nya   landet,   något   som   i   sin   tur   drabbar   familjens   barn.   Föräldrarna   utgör   den   viktigaste   
faktorn   för   att   stödja   rehabilitering   och   utveckling   hos   traumatiserade   barn   på   flykt.   Därför   
utgör   stöd   till   föräldrarna,   som   ofta   bär   på   egna   trauman   efter   svåra   erfarenheter   från   krig,   
konflikter   och   påtvingad   flykt,   en   viktig   del   av   stödet   till   nyanlända   barn.   Om   möjligheterna   
till   etablering,   språkinlärning   och   integration   försvåras   får   det   negativa   effekter   för   både   
föräldrarna   och   deras   barn.   Vi   vill   här   understryka   att   forskningen   inte   ger   några   som   helst   
belägg   för   att   långvarig   otrygghet,   familjesplittring   och   osäkerhet   över   hur   framtiden   ska   bli,   
skulle   öka   motivationen   till   att   skaffa   bostad   och   arbete.   
  

Vi   vill   också   påpeka   det   etnocentriska   och   diskriminerande   i   att   begränsa   möjligheterna   till   
familjeåterförening   till   absolut   bara   kärnfamiljen.   I   stora   delar   av   världen,   till   exempel   i   de   
några   av   de   länder   fest   flyktingar   flyr   från,   innebär   ”familj”   mycket   ofta   föräldrar   och   
minderåriga   barn   (”kärnfamiljen”),   barn   över   18   år,   och   varianter   av   en   äldre   generation   
föräldrar   och   anhöriga   och   ogifta   syskon.   Vi   har   också   en   oro   för   hur   detta   kommer   att   
påverka   personer   som   inte   på   andra   sätt   överensstämmer   med   heteronormativa   
generaliseringar   

  

8.3.1   Uppehållstillstånd   på   grund   av   anknytning   
Vi   tillstyrker   förslag   om   att   rätt   till   familjeåterförening   ska   finnas   även   för   andra   än   flyktingar   
men   avstyrker   förslag   om   krav   på   försörjning   och   på   att   anknytningspersonen   ska   ha   
välgrundade   utsikter   att   beviljas   ett   varaktigt   uppehållstillstånd   (s.   250-261).   

  
Även   om   vissa   grupper   undantas   ser   vi   att   även   dessa,   i   praktiken,   inte   kommer   att   kunna   
återförenas   på   grund   av   de   höga   försörjningskrav   som   nu   ställs.   Även   om   barn   undantas   från   
försörjningskravet   om   de   utgör   anknytningspersonen   föreligger   inte   undantag   från   
försörjningskravet   om   ett   barn   söker   familjeåterförening   med   föräldrar   eller   andra   vuxna   
familjemedlemmar   som   fått   uppehållstillstånd   i   Sverige.     
  

Kravet   på   ansökan   om   anknytning   inom   tre   månader   efter   att   anknytningspersonen   beviljats   
uppehållstillstånd   är   också   svårbegripligt   och   inhumant.   För   många   är   det   svårt   att   ta   till   sig   
en   stor   mängd   ny   och   viktig   information   som   ges   samtidigt.   För   andra   kan   det   ta   tid   att   
eftersöka   och   finna   familjemedlemmar   eller   för   dem   att   kunna   ta   sig   genom   konfliktområden   
eller   över   gränser   till   en   svensk   ambassad   för   att   söka   uppehållstillstånd.   För   många   kommer   
det   att   i   praktiken   att   bli   svårt   eller   omöjligt   att   söka   anknytning   inom   tre   månader.   Förslaget   
riskerar   att   särskilt   drabba   de   mest   utsatta   barnen   med   störst   behov   av   familjeåterförening .   

  
Familjeåterförening   bör   gälla   alla   utlänningar   som   beviljats   ett   tidsbegränsat   
uppehållstillstånd   oavsett   utsikten   att   beviljas   ett   varaktigt   uppehållstillstånd.   
  

Så   kallade   snabba   anknytningar   (5   kap.   3   a   §,   första   stycket   utlänningslagen)   bör   
omfattas   av   bestämmelserna   om   familjeåterförening.   Om   denna   grupp   utesluts   riskerar   
det   bli   mycket   svårt   för   exempelvis   hbtq-personer   och   människor   som   levt   under   
hedersrelaterat   förtryck   i   sitt   hemland   att   få   återförenas   i   Sverige.   
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Det   är   inte   rimligt   att   personer   som   behöver   skydd,   som   är   fast   i   Sverige   på   grund   av   
verkställighetshinder   eller   som   är   så   utsatta   att   de   har   humanitära   skäl   ska   ha   
försörjningskrav   eller   att   det   ska   finnas   begränsningar   utifrån   att   vi   i   Sverige   endast   
tidsbegränsat   deras   skydd.     

  

8.3.2   Tillståndets   längd   vid   anknytning     
Vi   avstyrker   kommitténs   förslag   om   försämring   av   rätt   till   uppehållstillstånd   vid   anknytning.   
262-267   
  

8.3.3   Möjlighet   att   vägra   uppehållstillstånd   vid   anknytning     
Vi   avstyrker   förslaget   att   kunna   undanta   anhöriga   till   personer   under   21   år.   267-268   
  

Även   om   ambitionen   att   minska   barnäktenskap   är   välvillig   finns   det   inget   som   underbygger   
att   en   begränsning   som   den   som   betänkandet   innehåller   kommer   att   få   den   effekten.   Även   om   
det   i   teorin   skulle   minska   benägenheten   att   gifta   någon   i   syfte   att   de   ska   få   komma   till   Sverige   
är   det   inte   något   som   särskiljs   genom   förslaget.   Att   också   inkludera   barn   som   fötts   in   i   ett   
äktenskap   eller   annan   relation   -   oavsett   om   föräldrarna   varit   minderåriga   eller   inte   är   inte   bara   
en   särskilt   cynisk   bestraffning   utan   också   kontraproduktivt   eftersom   dessa   barn   i   ännu   högre   
grad   lär   riskera   att   själva   bli   bortgifta   som   barn   när   de   blir   fast   i   hemlandet   eller   i   
flyktingläger.   Risken   att   giftas   bort   som   barn   är   mångdubbelt   högre   för   barn   som   inte   tillåts   
följa   med   sina   föräldrar.     
  

Dessutom   haltar   resonemanget   betänkligt.   Det   finns   fem   nordiska   länder.   Det   finns   49   
Europeiska   länder.   Om   syftet   är   att   vi   ska   ligga   i   linje   med   främst   Norden   och   i   andra   hand   
Europa   är   det   inte   rimligt   att   bygga   på   undantaget,   vilket   ett   av   fem   (Danmark)   nordiska   
länder   måste   anses   vara,   vad   gäller   etablerade   relationer.   Inte   heller   att   göra   som   åtta   av   49   
kan   anses   vara   en   harmonisering.     
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9.4.1   Försörjningskravets   utformning     
Vi   avstyrker   betänkandets   förslag   på   försörjningskrav   s.   282-288     

  
Familjeåterförening   är   en   av   de   få   säkra   och   lagliga   vägar   till   Europa   och   Sverige   idag   för   
människor   som   flyr   förföljelse,   krig   och   konflikter.   Med   begränsningar   av   även   denna   
rättighet   kommer   fler   barn   och   kvinnor   att   tvingas   att   genomföra   livsfarliga   resor   som   
kommer   föranleda   än   mer   lidande   längs   Europas   gränser   men   också   i   Sverige.     
  

Försörjningskrav   slår   hårdast   mot   dem   som   vi   enligt   de   internationella   konventionerna   
åtagit   oss   att   ha   en   särskild   omsorg   för.   Personer   med   långvarig   funktionsnedsättning   
och   som   bara   har   tillgång   till   den   begränsade   assistans,   vård   och   tillgång   till   
hjälpmedel   som   tillfälliga   uppehållstillstånd   medger   kommer   att   ha   svårare   att   få   en   
sådan   anställning   som   kommer   att   krävas   för   att   möjliggöra   anhöriginvandring   enligt   
förslaget.     
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Även   kvinnor   står,   som   påpekat   ovan,   ofta   längre   från   arbetsmarknaden   t   ex   eftersom   
de   i   vissa   länder   som   människor   flyr   från   har   svårare   att   få   tillgång   till   utbildning   och   
jobb.   Eftersom   de   inte   sällan   tar   ett   större   ansvar   för   de   barn   som   följt   med   på   flykten   
betyder   också   den   begränsade   möjligheten   till   barnomsorg   som   finns   inom   ramen   för   
tidsbegränsade   uppehållstillstånd   även   att   kvinnor   i   praktiken   kommer   att   ha   det   
mycket   svårare   att   möta   kraven   på   att   ta   hit   övriga   barn   eller   familjemedlemmar.   Om   
Sverige   på   allvar   vill   att   könsförtryck   som   sker   i   andra   länder   ska   kunna   vara   skäl   för   
asyl   går   det   inte   samtidigt   att   strukturellt   diskriminera   kvinnor.     
  

Det   saknas   också   evidens   för   att   försörjningskrav   för   familjeåterförening   skulle   ha   
några   positiva   effekter.   Tvärt   om   visar   internationell   forskning   att   det    inte   leder   till   
ökad   integration   eller   ökad   anställningsgrad.   Istället   kan   ett   försörjningskrav   vara   ett   
effektivt   sätt   att   hindra   familjer   från   att   återförenas,   med   negativa   konsekvenser   för   
fysisk   och   psykisk   hälsa   som   följd.   Kraven   som   ställs   drabbar   i   synnerhet   särskilt   
utsatta   grupper   såsom   lägre   utbildade,   äldre,   unga   vuxna   och   människor   i   
konfliktdrabbade   länder     

  

9.4.2   Undantag   från   försörjningskravet     
Vi   tillstyrker   förslaget   i   de   delar   som   rör   undantag   som   kan   göras   med   avstyrker   
inskränkningarna   i   förslagets   andra   del.   289-293   

  
Sverige   har   svårt   att   säga   något   om   familjeåterförening   och   dess   villkor   i   andra   länder.   Därför   
kan   inte   detta   utgöra   skäl   för   undantag.   Vi   vet   också   att   långa   processer   på   flykt,   svårigheter   
att   lokalisera   familjemedlemmar   då   en   familj   splittras   i   flykten   kan   innebära   att   det   har   gått   
tid   sedan   familjemedlemmarna   senast   mötts.     
  

Av   kommitténs   konsekvensanalys   framgår   att   de   ser   att   anknytningspersoner   som   har   
en   större   kärnfamilj   i   praktiken   kan   känna   sig   tvungna   att   prioritera   bland   flera   barn   
eller   välja   mellan   en   återförening   med   en   maka,   make   eller   partner   eller   en   
återförening   med   ett   eller   flera   barn.   Denna   insikt   måste   också   avspeglas   i   
utformningen   av   en   lag   om   kravets   och   eventuella   undantags   utformning.     
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10.4.1   En   återgång   till   synnerligen   ömmande   omständigheter     
Vi   tillstyrker   förslaget   om   en   återgång   till   synnerligen   ömmande   omständigheter   vad   gäller   
vuxna   men   ser   att   delen   som   rör   barn   måste   förtydligas.   (s.   311-315)   

  
Läkare   i   Världen   välkomnar   att   synnerligen   ömmande   omständigheter   återinförs   men   saknar   
skrivningar   som   tydligare   innefattar   motsvarande   “särskilt   ömmande”   skäl.   Dessa   tillkom   
efter   att   utredningen   2014   visade   att   det   krävdes   för   att   kunna   uppfylla   Barnkonventionen.   
Barnkonventionen   har   inte   förändras.   Alltså   måste   en   tydligare   integrering   av   
Barnkonventionen,   som   ju   nu   ska   vara   införlivad   i   de   svenska   lagarna   göras.   Skrivningen   i   det   
nuvarande   förslaget   att   “Barn   får   beviljas   uppehållstillstånd   enligt   denna   paragraf   även   om   de   
omständigheter   som   kommer   fram   inte   har   samma   allvar   och   tyngd”   är   inte   tillräcklig   för   att   
möta   det   behov   som   finns.   Kommittén   ger   inte   heller   några   som   helst   argument   för   varför   
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utredningen   som   ledde   till   ändringen   2014   inte   skulle   ha   tyngd   utan   konstaterar   bara   att   de   
gör   bedömningen   att   det   inte   strider   mot   barnkonventionen.     
  

Redan   innan   den   tillfälliga   lagen   kunde   vi   visa   på   att   det   fanns   brister   i   hur   de   
synnerligen   ömmande   skälen   mötte   främst   utsatta   kvinnors   och   barns   behov   av   skydd.   
Detta   rör   bland   annat   offer   för   människohandel   men   även   svårt   sjuka   äldre   som   har   
sina   viktiga   anhöriga   här   i   Sverige.   Därför   bör   skrivningarna   ses   över   och   en   tydligare   
jämställdhetsanalys   göras.     
  

De   fall   som   inte   hamnar   inom   flyktingskäl   eller   alternativt   skyddsbehövande   behöver   
kunna   få   uppehållstillstånd   på   andra   grunder.   Som   årets   debatt   om   sexköp   och   
människohandel   visat   så   är   behovet   av   en   stärkt   skrivning   för   humanitära   skäl   
nödvändig.   Människor   som   blivit   utsatta   för   våldtäkt   eller   annat   könsbaserat   våld   
antingen   i   ursprungslandet,   under   flykt   eller   i   Sverige   måste   kunna   få   skydd.   
  

I   de   fall   Läkare   i   Världen   mött   där   en   person   blivit   utsatt   för   våldtäkt   i   hemlandet   men   
nekas   skydd   i   Sverige   så   hänvisas   det   ofta   till   att   det   är   hemlandets   ansvar   att   skydda   
personen,   även   i   de   fall   migrationsverket   bedömer   att   det   finns   en   risk   för   social   
utstötning   eller   hedersbrott   mot   personen   ifråga   om   hen   återvänder.   Att   en   stat   har   
skrivit   under   konventionen   mot   tortyr   vilket   gör   den   skyldig   att   skydda   sina   
medborgare   mot   tortyr   och   annan   omänsklig   behandling   är   ett   argument   som   framhålls   
för   varför   det   är   säkert   för   en   person   att   återvända.     
  

Argumentet   mot   att   personen   riskerar   att   återtraffickeras   eller   utsättas   för   annat   brott   i   
hemlandet   bemöts   med   att   personen   i   fråga   då   ska   kontakta   polisen   i   hemlandet.   I   
verkligheten   fungerar   det   inte   i   alla   fall.   Vi   har   mött   flera   personer   där   polisen   i   
hemlandet   inte   bara   undvikit   att   hjälpa   personer   utan   själva   varit   delaktiga   i   
människohandel.   Att   då   hävda   att   personen   i   fråga   ska   söka   hjälp   hos   polisen   är   inte   
rimligt.   I   dessa   fall   blir   det   tydligt   att   det   är   de   patriarkala   strukturer   som   styr.   Att   
hänvisa   till   det   skydd   som    borde    finnas   i   hemlandet   är   därför   inte   ett   godtagbart   
argument.     
  

Samtidigt   är   det   inte   ett   skydd   mot   staten   i   sig   som   behövs   och   det   är   därför   svårt   att  
bevilja   skydd   enligt   övriga   skyddsgrunder.   Särskilt   vad   gäller   risk   för   våld   i   hederns   
namn,   könsstympning   och   könsbaserat   våld   men   där   ursprungslandet   är   farligare   i   
praktiken   än   på   pappret   är   det   viktigt   att   lagstiftningen   är   fokuserad   på   att   göra   
individuella   bedömningar   inte   på   att   begränsa   människors   möjlighet   att   fly   undan   
sådan   behandling.   De   skrivningar   som   görs   i   betänkandet   rörande   att   det   är   den   
sammantagna   bedömningen   av   situationen   i   ursprungslandet   som   ska   användas   är   
viktigt   att   understryka   men   något   som   vi   tyvärr   sett   fallera   tidigare   och   som   vi   befarar   
kommer,   om   inga   förtydliganden   görs,   i   denna   ännu   mer   restriktiv   tappning,   fallera   
igen.     
  

Här   är   också   viktigt   att   kunna   väga   in   verklig   bedömning   av   tillgång   till   vård.   En   
bedömning   av   en   individs   skyddsbehov   måste   utgå   från   de   risker   just   den   personen   
faktiskt   lever   med.   Att   andra   personer,   med   andra   förutsättningar,   skulle   kunna   ha   
tillgång   till   medicin   eller   behandling   är   helt   oviktigt   för   bedömningen   av   den   aktuella   
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personens   behov.   Här   måste   förtydliganden   göras   av   den   individuella   bedömningen,   
vilket   inte   minst   de   refererade   rättsfallen   visar.     

  
Även   vad   gäller   barns   anknytning   och   behov   hänvisar   förslaget   i   stora   delar   till   
tidigare   praxis.   Den   tid   som   ett   barn   ska   ha   bott   i   Sverige   för   att   kunna   anses   ha   
anknytning   hit   var   redan   tidigare   alldeles   för   lång.   Barn   har   anknytning   hit   långt   innan   
de   nått   puberteten,   särskilt   om   Sverige   varit   det   enda   land   de   bott   i.   Att   gå   på   förskola   
och   skola,   att   lära   sig   svenska   och   samhällskunskap   borde   enligt   kommitténs   
resonemang   om   permanenta   uppehållstillstånd   minst   kunna   anföras   även   för   barn.   Det   
är   också   viktigt   att   understryka   att   huruvida   vistelsen   skett   med   eller   utan   
uppehållstillstånd   är   oviktigt   i   förhållande   till   barnets   upplevelse   och   anknytning.   Att   
införa   repressalier   i   form   av   minskat   skydd   för   barn   i   syfte   att   avskräcka   vuxna   kan   
aldrig   accepteras.     

  

10.4.2   Tillståndstidens   längd     
Vi   avstyrker   betänkandets   förslag   och   förordar   att   uppehållstillstånd   av   humanitära   skäl   ska   
vara   permanenta   och   i   andra   hand   minst   tre   år   s.   315-316   
  

Humanitära   skäl   ska   bara   ges   till   mycket   utsatta   människor   som   befinner   sig   i   mycket   
speciella   omständigheter.   Inte   sällan   handlar   det   om   livshotande   tillstånd.   Det   är   viktigt   att   ett   
undantag   inte   bara   blir   en   symbolhandling   utan   att   det   verkligen   tjänar   sitt   syfte.   Det   bör   
därför   vara   huvudregel   att   uppehållstillstånd   på   grund   av   humanitära   skäl   blir   permanenta.   
Särskilt   vad   gäller   barn   och   uppehållstillstånd   på   grund   av   anknytning.   Anknytningen   
kommer   inte   att   minska.   I   övriga   fall   bör   ett   avgörande   om    att    tillstånd   ska   ges   också   kunna   
innehålla   en   tid   som   gäller   det   individuella   fallet.     
  

I   den   mån   de   inte   kan   bli   det   bör   tillståndstiden   kunna   bedömas   i   varje   enskilt   fall.   Om   
uppehållstillstånd   ges   för   en   omständighet   som   kan   antas   inte   kommer   att   förändras   
eller   som   rör   faktorer   som   kommer   att   bli   ännu   starkare   på   grund   av   tillståndet   är   en   
omprövning   både   inhumant,   ineffektivt   och   onödigt   för   samhället.   I   fall   där   tillstånd   
ges   för   en   specifik,   tidsbegränsad   situation,   t   ex   en   medicinsk   behandling   eller   
motsvarande   bör   också   en   bedömning   samtidigt   kunna   göras   av   hur   lång   till   detta   
tillstånd   minst   kan   förväntas   vara.   I   dessa   fall   bör   permanenta   tillstånd   ges   vid   en   
andra   prövning   om   den   livsnödvändiga   vården   eller   andra   tungt   vägande   skäl   
fortfarande   föreligger.     
  

Människor   som   kan   komma   på   fråga   för   humanitärt   skydd   är   mycket   utsatta.   Det   är   
människor   som   redan   har   utstått   stort   lidande.   De   är   inte   hjälpta,   varken   i   att   kunna   
läka   eller   i   andra   aspekter   av   att   behöva   leva   i   osäkerhet.     
  

Inte   minst   eftersom   tillgången   till   vård   regleras   av   uppehållsrättstidens   längd   är   det   
sannolikt   att   så   korta   tillstånd   som   föreslås   kommer   att   direkt   underminera   intentionen   
med   att   kunna   ge   uppehållstillstånd   med   hänvisning   till   allvarlig   ohälsa.     
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12.2   Uppehållstillstånd   på   grund   av   hinder   mot   verkställighet   efter   laga   kraft   
Vi   avstyrker   kommitténs   förslag   att   ett   uppehållstillstånd   som   beviljas   på   grund   av   hinder   mot   
verkställighet   ska   vara   tidsbegränsat   och   gälla   i   maximalt   13   månader.     
  

Om   tidsbegränsade   uppehållstillstånd   införs   som   huvudregel   måste   tillståndens   längd   vara   
betydligt   längre   än   13   månader.   Permanent   uppehållstillstånd   bör   beviljas   efter   tre   års   vistelse   
med   tidsbegränsade   uppehållstillstånd.   
  
������9p[[ZZpRLYOL[� �°
Läkare   i   Världen   har   genomfört   åtskilliga   kartläggningar   och   tagit   ett   stort   antal   vittnesmål   
som   tydligt   visar   att   det   förekommer   brister   i   asylprocessen   och   möjligheten   att   överpröva.   
Kommittén   menar   att   rättssäkerheten   i   asylprocessen   är   god   utan   att   en   bakomliggande   analys   
och   underlag   presenteras.     
  

För   att   kunna   tillgodose   behoven   av   en   mer   rättssäker   prövning   behöver   betydligt   mer   arbete   
göras,   inte   minst   för   att   de   nuvarande   förslagen   riskerar   att   göra   utlänningslagen   än   mer   
svåröverskådlig   och   användbar   istället   för   att   ta   ett   genomgripande   grepp.   Vi   förordar   därför   
att   en   sådan   utredning   tillsätts   skyndsamt.   

14.3.1   En   rättssäker   asylprocess     
Vi   delar   inte   kommitténs   bedömning   att   rättssäkerheten   är   god.   s.   363-364   
  

Det   finns   flera   olika   förändringar   som   skulle   behöva   göras   för   att   säkerställa   rättssäkra   
asylprocesser.   Idag   är   det   mycket   en   slump   om   en   sökande   får   en   handläggare,   ett   ombud   och   
tolkar   som   faktiskt   har   kompetens   att   möta   just   den   personen.   Delar   av   detta   faller   självklart   
inom   regeringens   ansvar   att   ge   tydliga   instruktioner   till   myndigheterna   genom   bland   annat   
regleringsbrev   men   för   många   delar   krävs   också   tydligare   rättighetsbaserad   lagstiftning.     
  

Kommittén   konstaterar   att   det   inte   ligger   inom   deras   uppdrag   att   vidare   undersöka   hela   
processen.   Vi   är   därför   frågande   till   att   det   inte   lagts   ett   förslag   om   en   sådan   översyn   av   
förvaltningsprocessen   i   sin   helhet   som   beskrivs   i   betänkandet.   Några   av   de   förbättringar   vi   ser   
skulle   krävas   är:   

  
En   bättre   mekanism   krävs   för   att   migrationsverkets   utredningar   ska   kunna   leva   upp   till   
minst   den   nivå   som   finns   inom   andra   rättsinstanser.   T   ex   behöver   barn,   oavsett   om   de   
finns   i   familj   eller   är   ensamkommande   få   möjlighet   till   ett   särskilt   biträde.   Utredningar   
av   barn   behöver   göras   av   personer   som   har   utbildning   för   att   förhöra   barn   och   samma   
krav   som   vid   förhör   med   barn   i   andra   sammanhang   måste   gälla   även   dessa   
utredningar.   Om   vi   menar   att   det   inte   är   rättssäkert   att   ta   vittnesmål   från   barn   på   grund   
av   risken   att   påverka   dem   utan   utbildning   kan   vi   inte   förvänta   oss   att   barn   som   är   i   en   
så   pressad   situation   som   en   asylprocess   innebär   ska   kunna   svara   rätt   på   frågor   som   
ställs   utan   sådant   stöd   och   kompetens.   Idag   finns   inga   sådana   krav   vad   gäller   just   
migrationsärenden   trots   att   det   måste   vara   ostridigt   efter   de   uppmärksammade   
brottsmål   där   barn   förhörts   på   sätt   som   skapat   falska   vittnesmål   eller   allra   minst   
svårtydd   och   otydlig   bevisning.   Här   har   BO   också   kommit   med   ett   antal   synpunkter   
tidigare.     
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En   annan   aspekt   är   att   såväl   handläggare   som   tolkar   ska   ha   trauma-kompetens.   
Särskilt   då   PTSD   främst   påverkar   minnesfunktioner.   Det   ligger   i   det   allmännas   
intresse   att   de   prövningar   som   görs   baseras   på   korrekta   uppgifter,   då   är   en   grundsten   
att   människor   som   i   hög   utsträckning   kan   förväntas   vara   traumatiserade   (det   ligger   i   
flyktens   natur)   kan   redogöra   för   sina   asylskäl   på   sätt   som   inte   skapar   
återtraumatisiering   eller   felaktigheter.     

  
I   synnerhet   eftersom   Sverige   menar   sig   kunna   göra   snabbare   processer   utifrån   en   lista   
på   så   kallade   säkra   länder   är   det   oerhört   viktigt   att   utredningsprocessen   vad   gäller   våld   
i   hederns   namn,   könsbaserat   våld,   hbtqi*   och   tvångs   och   barngifte   stärks.     
  

Inga   förslag   läggs   heller   fram   för   att   stärka   den   asylsökandes   möjlighet   att   ha   
synpunkter   på   utredningen   eller   på   att   en   ny   utredning   helt   eller   delvis   görs   vid   en   
överprövning.   Om   det   som   överprövas   är   huruvida   det   är   rätt   beslut   givet   en   viss   
utredning   kommer   ju   fortfarande   inte   rättssäkerhet   att   uppnås   i   de   fall   det   finns   brister   
i   utredningen.     

  
För   att   kunna   göra   riktiga   bedömningar   av   personer   som   utsatts   för   tortyr   behövs   
stärkt   möjlighet   att   kunna   få   en   rättssäker   utredning.   Här   vore   en   självklar   insats   att   
det   använda   rättsmedicinalverket   för   att   göra   tortyrutredningar   i   enlighet   med   
istanbulprotokollet.   Men   även   förtydliga   i   det   vidare   lagstiftningsarbetet   att   kompetens   
och   satsningar   på   att   dessa   underlag   både   ska   tas   i   större   beaktande   men   också   ska   
kunna   göras   på   andra   sätt,   t   ex   genom   att   också   satsa   på   utbildningar   inom   primärvård   
och   psykiatri.     

   
Vad   gäller   tolkningen   generellt   är   det   såklart   oerhört   viktigt   att   människor   får   bli   hörda   
på   det   språk   de   faktiskt   kan   göra   sig   förstådda   på   men   det   är   också   viktigt   att   t   ex   
kunna   säga   nej   till   tolkar   som   tillhör   samma   släkt   eller   motsvarande,   främst   vad   gäller   
t   ex   hedersrelaterade   skyddsbehov.   Även   detta   borde,   precis   som   med   de   offentliga   
biträdena,   utredas   
  
  

14.3.2   Offentliga   biträden     
Vi   tillstyrker   kommitténs   förslag   att   det   ska   tillsättas   en   utredning   som   ser   över   hanteringen   
av   offentliga   biträden   inom   det   förvaltningsrättsliga   systemet,   med   särskild   fokus   på   
offentliga   biträden   i   asylärenden.s.   364-371   

  
Läkare   i   Världen   anser   att   en   bred   utredning   om   rättssäkerhet   måste   göras   och   att   en   
helhetsöversyn   av   utlänningslagen   krävs   för   att   kunna   minska   komplexiteten   och   skapa   en   
verkligt   hållbar   lagstiftning.   
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Läkare   i   Världen   menar   att   den   konsekvensanalys   som   görs   saknar   flera   viktiga   delar.   Att   
jämföra   med   den   tillfälliga   lagen   som   haft   mycket   negativa   konsekvenser   gör   inte   att   de   
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försämringar   som   föreslås   kan   rättfärdigas,   särskilt   inte   på   de   områden   där   Sverige   redan   
presterade   under   sina   internationella   åtaganden.   

15.7.1   Konsekvenser   för   asylsökandes   och   nyanländas   hälsa   
Vi   delar   kommitténs   bedömning   att   förslagen   är   övervägande   negativa   för   människors   hälsa   
men   menar   också   att   detta   borde   vägas   in   i   de   förslag   som   läggs.   
  

I   delen   om   hälsa   ser   kommittén   att   förslagen   allvarligt   kommer   att   påverka   människors   hälsa   
negativt   men   är   nöjd   i   och   med   att   den   medför   förbättringar   på   några   av   de   områden   där   den   
tillfälliga   lagen   har   varit   helt   inhuman   och   lett   till   bland   den   högsta   suicidbenägenhet   som   
finns   globalt.   Läkare   i   Världen   anser   att   det   är   helt   orimligt   att   denna   insikt   inte   har   fått   större   
tyngd   och   rekommenderar   den   fortsatta   processen   mot   en   lagstiftning   att   göra   förändringar   
som   också   avspeglar   Sveriges   åtaganden   att   tillförsäkra   människor   den   bästa   möjliga   hälsan.     

  
Den   juridiska   statusen   med   tillfälliga   tillstånd   kommer   även   fortsättningsvis   att   skapa   
svåra   utmaningar   för   patientsäker   vård.   En   nödvändig   konsekvensändring   skulle   vara   
att   hälso-   och   sjukvårdslagen   ändras   så   att   den   också   omfattar   de   grupper   som   idag,   i   
strid   med   både   internationella   konventioner   och   socialstyrelsens   rekommendation   
särbehandlas.     
  

Tidsbegränsade   uppehållstillstånd   kan   även   riskera   att   omöjliggöra   effektiv   och   
nödvändig   vård   och   rehabilitering   för   personer   som   lider   av   trauma   eller   tortyrskador.   
Kommittén   hänvisar   flera   gånger   till   Röda   Korsets   rapport   men   väljer   att   inte   
inkludera   lärdomarna   av   denna.   Vilka   konsekvenser   detta   kommer   ha   på   hälso-   och   
sjukvården   på   sikt   måste   analyseras   och   förebyggas   mycket   tydligare   än   att   hänvisa   
till   civilsamhället.     

15.7.4   Konsekvenser   för   jämställdheten   mellan   könen   
Vi   delar   kommitténs   bedömning   att   förslagen   är   övervägande   negativa   för   människors   
jämställdhet   och   jämlikhet   men   menar   också   att   detta   borde   vägas   in   i   de   förslag   som   läggs.   
  

Vad   gäller   kvinnors   beroendeställning   som   genom   förslagen   förstärks   nämns   inte   många   av   de   
risker   vi   ser   och   har   framfört   även   före   den   tillfälliga   lagen.   Inte   heller   berörs   hur   förändringar   
av   de   olika   skyddsgrunderna   påverkar   en   åtstramning   i   riktning   att   premiera   mäns   asylskäl   (t   
ex   att   en   man   kan   få   flyktingstatus   på   grund   av   att   han   varit   soldat   på   en   viss   sida   medan   hans   
fru,   som   löper   stor   risk   att   utsättas   för   sexuellt   och   annat   våld   av   samma   skäl,   själv   inte   i   
många   fall   kan   få   flyktingstatus   eftersom   de   risker   hon   löper   snarare   ses   som   brott).   Detta   
trots   att   bedömningen   görs   att   förslagen   kommer   att   försvåra   ytterligare   för   kvinnors   
möjlighet   att   få   asyl.   (se   även   7.4.1)     

15.7.5   Konsekvenser   för   barn   
Vi   delar   kommitténs   bedömning   att   förslaget   kommer   att   leda   till   försämringar   snarare   än   
förbättringar   för   barn.   Vi   delar   därmed   inte   synen   att   förslagen   skulle   vara   förenliga   med   
barnkonventionen.     

  
Redan   tidigare   har   barn   farit   mycket   illa   i   asylprocessen.   Att   en   tidigare   utredning   funnit   att   
kraven   för   humanitära   skäl   måste   vara   lägre   än   synnerligen   ömmande   för   att   nå   
barnkonventionen   bemöts   inte.   Att   ta   bort   denna   bestämmelse   och   även   strama   åt   ytterligare   
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kommer   att   få   konsekvenser   både   för   liv   och   hälsa.   Ändå   konstaterar   kommittén   att   de   menar   
att   barnkonventionen   uppfylls   utan   att   underbygga   vidare.   Se   även   under   humanitära   skäl.     
  

15.7.7   Konsekvenser   för   civilsamhället   och   privatpersoner   
Läkare   i   Världen   delar   kommitténs   bedömning   att   förslaget   om   krav   för   permanent   
uppehållstillstånd   kan   leda   till   en   ökad   efterfrågan   av   stödinsatser   från   civilsamhället   men   
också   att   det   får   ytterligare   negativa   konsekvenser   för   privatpersoner.     
  

Även   i   detta   brister   analysen   och   konkreta   förslag,   eller   ens   samverkan,   t   ex   med   
organisationer   som   vår   saknas.   (Vi   är   till   exempel   inte   remissinsans   utan   svarar   ändå.)     
  

Betänkandet   nämner   att   civilsamhället,   privathushåll   och   individer   har   också   spelat   en   viktig   
roll   i   mottagandet   av   ensamkommande   asylsökande   barn   och   ungdomar,   t.ex.   genom   att   ställa   
upp   som   familjehem   eller   gode   män.   Det   framstår   sedan   nästan   som   att   det   motstånd   som   
mobiliserats   mot   den   inhumana   hanteringen   både   av   dessa   frivilliga   och   av   ungdomarna   
skulle   gå   att   ses   som   en   positiv   föreningstillväxt   i   Sverige.   Inget   av   den   utmattning   och   
förtvivlan   som   avspeglas   nämns.   Konsekvenserna   av   en   fortsatt   inhuman   migrationspolitik   
med   tillfälliga   uppehållstillstånd   och   stor   otrygghet   behöver   inte   bara   benämnas   utan   också   
hanteras.     
  

Detta   är   en   av   de   viktigaste   utmaningarna   en   hållbar   migrationspolitik   har.   Avslutningsvis   vill   
vi   framhäva   de   negativa   konsekvenser   det   skulle   ha   för   samhället   som   helhet   att   urholka   de   
mänskliga   rättigheterna   och   kampen   för   ett   jämställt   och   jämlikt   samhälle.   Vi   tycker   att   vi   har   
skäl   att   förvänta   oss   av   en   svensk   riksdag   att   de   ska   stå   upp   för   dessa   principer   snarare   än   att   
underminera   dem   och   misstänkliggöra   människor   som   kommit   hit   för   att   söka   skydd.     
  

De   mänskliga   rättigheterna   är   odelbara   och   universella.   De   ska   gälla   alla   människor,   inte   bara   
ett   visst   antal.   Vi   måste   i   dagens   situation   besinna   oss   och   minnas   att   de   mänskliga   
rättigheterna   finns   på   grund   av   att   vi   såg   våra   tillkortakommande   och   misstag   i   tidigare   
skeenden.   Låt   oss   inte   upprepa   misstagen   att   inte   ge   människor   det   skydd   de   behöver.   Låt   oss   
istället   vara   en   förebild   för   en   värdig   politik   med   utgångspunkt   i   de   mänskliga   rättigheternas   
övertygelse   om   människors   värdighet   och   förnuft   som   utgår   från   en   anda   av   gemenskap!   
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