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Förord
Den onödiga flyktingkrisen –
ett projekt om rättssäkerheten, civilsamhället
och flyktingarna 2015–2021
”Flyktingkrisen” är ett ord som används flitigt i debatt och massmedia
sedan 2015 men som sällan ges en mera precis innebörd. Vi som är engagerade i civilsamhällets flyktingarbete ser de asylsökandes kris, som
bottnar i en oförutsägbar asylprocess utan rättssäkerhet, och vår egen,
när vi efter bästa förmåga försöker stötta människor vilkas liv håller på
att slås sönder. Vi ser också en allt djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger stora brister i det som hävdas vara
rättssäkerhet, och där den offentliga debatten baseras på osanningar
som aldrig ifrågasätts.
Med detta projekt vill vi föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser.
Ingen ska kunna säga ”vi visste inte”. Vi vill också visa att de åtgärder
som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i
idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tillliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.
Projektet består, förutom av denna bok, av Ordfront Magasin nummer 3-2021 med temat ”Den onödiga flyktingkrisen” samt av hemsidan onodigaflyktingkrisen.se. Där läggs alla delar av boken ut tillsammans med kompletterande och uppföljande material. Projektet innebär även deltagande i konferenser och annan kunskapsförmedling.
Initiativtagare och redaktörer för boken är Ingrid Eckerman och
Karin Fridell Anter. I redaktionskommittén ingår dessutom Jan Stattin,
Solveig Freudenthal, Carin Flemström och Birgitta Göransson. Förutom redaktionen har över fyrtio författare, fyra illustratörer, fem korrekturläsare och en översättare medverkat i boken. Många som
drabbats av krisen har berättat sina historier, ofta under annat namn.
Våra samarbetspartner är Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar, nätverket Stoppa utvisningarna till
Afghanistan!, Etikkommissionen i Sverige, kampanjen Håll ihop Sverige och Haninge frivilliga familjehem.
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Projektet har gjorts möjligt tack vare ekonomiska bidrag från Arenagruppen (Sverker Sörlins krisstipendium), Etikkommissionen i Sverige
samt Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Många privatpersoner
har bidragit med små och stora summor. Allt arbete har utförts utan
ekonomisk ersättning.
Boken och Ordfront Magasin 3-2021 säljs av Stöttepelaren stottepelaren.se. Eventuellt överskott från projektet går till Stöttepelaren, som
därmed kan ge mat och annan hjälp till utsatta flyktingungdomar.
Ett varmt tack till alla som bidragit till att möjliggöra detta projekt!
Augusti 2021
Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
Jan Stattin
Solveig Freudenthal
Carin Flemström
Birgitta Göransson

För kompletterande och uppföljande material
se projektets hemsida onodigaflyktingkrisen.se

10

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 11

Ill. Taj Khanzada
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1.1 De ungas ambassadörer
välkomnar granskningen
Vi ”ambassadörer” för de utvisningshotade ensamkommande ungdomarna välkomnar denna granskning av hur samhället har hanterat alla
de flyktingar som kom till Sverige åren 2015 – 2016.
Vi har själva erfarenhet av hur den nuvarande flyktingpolitiken
drabbar ensamkommande ungdomar, barnfamiljer, statslösa och andra
skyddsbehövande. Förutom att det är en inhuman behandling av människor så bygger vi upp ett parallellsamhälle, eftersom desperata människor anser att livet på gatan i Sverige är säkrare än livet på gatorna i
hemlandet.
Vi vet också vilka enorma insatser som gjorts av civilsamhället, och
hur vanliga människor, som lyssnat till regeringens uppmaningar, nu
känner sig gravt svikna av sina folkvalda.
Det finns en dokumenterad minskande tillit till samhället. Den kris
civilsamhället utsätts för minskar tilliten ytterligare.
Håll ihop Sverige kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
Henry Ascher, barn- och ungdomsläkare, professor
Tomas Avén, allmänläkare, ordförande Läkare i Världen
Sara Brachet, grundare av föreningen LAMSF (De svensktalande
migranternas vänner i Frankrike)
Ulf Bjereld, professor, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Maud Edgren Schori, fil.lic., f.d. genusrådgivare i FN
Gustav Fridolin, folkhögskollärare, f.d. språkrör för Miljöpartiet
KG Hammar, ärkebiskop emeritus
Thomas Hammarberg, riksdagsledamot, styrelseledamot
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Betlehem Isak, författare och krönikör
Dan Israel, bokförläggare
Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi
Helena Lindholm, professor, freds- och utvecklingsforskare
Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren
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Agneta Pleijel, författare
Anders Silfverdal, sjukhuspastor
Marit Törnqvist, illustratör och författare
Anders Wijkman, författare och debattör med många tidigare tunga internationella uppdrag
Håll ihop Sverige flyktingamnesti.wordpress.com
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1.2 Mötet med en rättsstat på glid
Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram
sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i bitar.
Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett
nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I
detta politiserade spel är Migrationsverket och migrationsdomstolarna
de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras
framtid. Ett spel med livet som insats för många av dem som sökt asyl i
Sverige.
Bakom dessa aktörer finns regeringen och de politiska partierna, ett
delat civilsamhälle och ett informationsflöde med motstridiga signaler.
Att tydliggöra situationen och lyfta fram den bristande rättssäkerheten
känns i det läget nödvändigt.
Vi är sex av de hundratusentals som mött och hjälpt flyktingarna sedan 2015. Det vi förmedlar är våra egna, våra flyktingvänners och våra
”kollegors” erfarenheter, tillsammans med fakta och analyser byggda på
forskning och offentlig statistik.
Texterna i den här boken visar vad som har skett sedan 2015:
•
En förskräckande rättsosäkerhet i själva asylprocessen i alla instanser, dvs. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.
•
Återtraumatisering av ensamkommande barn och ungdomar genom flyttningar, förlängd asylprocess och avslag.
•
Systematiska brott mot konventionen om mänskliga rättigheter
liksom mot barnkonventionen.
•
Sekundär traumatisering bland hjälparna som maktlösa åsett hur
deras bonusbarn och vänner hanterats.
•
Minskad tillit till politiken och rättssystemet från alla berörda.
Vi har gjort den här boken för att ingen ska kunna säga ”vi visste inte”.
Alla berörda, riksdagsledamöter, ministrar, myndighetspersoner med
flera, får nu möjligheten att sätta sig in i hur verkligheten ser ut.
Vi vet att Sverige inte heller tidigare varit nådiga mot asylsökande.
Vi har bussat dem tillbaka till Bosnien, vi har låtit USA frakta dem till
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tortyr i Egypten, vi har lämpat av apatiska barn på flygplatser. I undantagsfall har vi godkänt att ta emot en stor andel asylsökande från vissa
länder, som Chile 1973 och Syrien 2015.
Vi anser att den riktiga flyktingkrisen kom den 24 november 2015
när regeringen aviserade att Sveriges asylpolitik skulle ligga på EU:s
miniminivå och strax därefter deklarerade att 60 000 – 80 000 av de
asylsökande skulle få avslag. Den bekräftades sommaren 2016 när den
tillfälliga lagen röstades igenom och flyktingar degraderades från medmänniskor till ovälkomna bördor.
Vi anser att denna flyktingkris var onödig: Om den tillfälliga lagen
inte gällt retroaktivt. Om vi på ett humant sätt tagit hand om dem som
redan kommit innanför våra gränser. Om de många ensamkommande
barnen fått sina uppehållstillstånd tidigt. Om vi i civilsamhället hade
getts en chans att jobba med integration i stället för med livräddande
insatser.
Som gode män, kontaktpersoner, hjälpare har vi haft kontakt med ett
stort antal flyktingar, i första hand ensamkommande ungdomar med
afghanskt medborgarskap. Vi har läst ett stort antal utredningar, beslut
och domar som gällde både sådana som vi känner liksom andra där vi
blivit informerade av andra hjälpare. I sociala media, i rapporter och
på hemsidor har det under åren samlats ett stort antal exempel på
rättsosäkerhet.
Vi har sett hur praxis har förändrats utan stöd i lagen och hur oerfarna handläggare har gjort undermåliga utredningar som accepterats i
alla instanser. Vi har sett hur man underlåter att pröva familjebarns
asylskäl och hur ett ångestfyllt barns osammanhängande berättelse tolkas som påhittad.
Vi har sett hur Migrationsverkets handläggare medvetet bryter mot
konventionen om mänskliga rättigheter då konvertiter, ateister och
hbtq-personer uppmanas att dölja sin tro, sin brist på tro eller sin
sexuella läggning.
Vi har sett hur handläggare utgått från sina egna värderingar, sina
egna uppfattningar när en berättelse bedöms. Vi har sett hur handläggare saknar relevant kunskap om utvisningslandet och dess kultur.
Vi har sett hur alla handlingar bedöms ha lågt bevisvärde, i alla instanser: läkarintyg om psykisk hälsa, intyg från skolhälsovårdspersonal,

16

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 17

socialtjänst och lärare om ålder, ID-handlingar och pass, skolbetyg och
vaccinationsintyg från hemlandet.
Vi har sett hur vissa juridiska ombud ägnat minsta möjliga tid åt
sina ärenden. Vi har hört tolkar som inte förstår vad den asylsökande
säger, eller som vägrar att ta vissa ord i sin mun och på så sätt ändrar
den asylsökandes historia. Vi vet att nämndemän inte är tillräckligt förberedda och att deras beslut är politiskt färgade.
Vi har sett hur domstolarna bara accepterar Migrationsverkets utsagor, utan att göra egna självständiga bedömningar.
Vi har inpå bara huden upplevt hur Migrationsverkets handläggare
gjort allt för att göra personer utvisningsbara.
Vi vet att asylprocessen är som att dra en lott i en tombola. Framgången bestäms av faktorer du inte kan påverka: Vem som tog emot
asylansökan, vilket datum man blev registrerad, vilket kontor man tillhör, vilken handläggare och tolk man får, vilken domare och vilka
nämndemän man får.
Allt detta har redan beskrivits i media, i rapporter och böcker som
tillställts alla riksdagsmän, i brev som skickats till politiker. Att det
skulle vara okänt för till exempel justitie- och migrationsministern är
otänkbart. Det betyder att detta sker med regeringens goda minne.
Hanteringen av asylsökande styrs av politiska beslut. ”Strikt invandringspolitik” har blivit ett honnörsord i riksdagen. Med den nya migrationslagen har Sverige valt att ligga på EU:s miniminivå när det gäller
uppehållstillstånd till flyktingar och att ge de kortaste uppehållstillstånden i Europa.
Vi är djupt oroade.
Sverige i augusti 2021
Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
Jan Stattin
Carin Flemström
Solveig Freudenthal
Birgitta Göransson

17

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 18

1.3 En advokats iakttagelser 2015–2020
Emilie Hillert
En kortare version finns i Ordfront Magasin nr 3-2021.

2015 var året då ovanligt många flyktingar gav sig ut på den livsfarliga
resan över Medelhavet. Året då familjer separerades i fruktan och förtvivlan när pengarna bara räckte för att smuggla en person, familjer
separerades under flykten, och resten av familjen dog under resan. Året
då vågorna förde med sig döda barn till medelhavsländernas stränder.
Men vi såg det inte som deras kris. Det var inte flyktingarnas kris. Det
var vår egen.
I ett svagt ögonblick drog svenska politiker i nödbromsen. Det var
startskottet för en ond nedåtgående spiral. Lagar ändrades, regler inskränktes, tolkningar blev mer restriktiva. Inte sakta, men säkert urholkades rättssäkerheten. Lika fall bedömdes inte lika. Förutsebarheten
lyste med sin frånvaro. Asylsystemet blev snarast ett lotteri.
Vi har i skrivande stund det lägsta antalet asylsökande på 20 år.
Trots det är politikernas retorik fast i samma skräckscenario som målades upp 2015. Det som då var extremt är idag normalt. Det som då var
normalt avfärdas idag som extremt. Trots att vi nått botten när det gäller medmänsklighet och solidaritet fortsätter de politiska utspelen
oförändrade.
Och om och om och om igen så är det barnen, ungdomarna, flyktingarna, som betalar priset.
Sverige har sedan länge slagit sig för bröstet av stolthet för att vi anser oss föra en generös flyktingpolitik och ha ett rättssäkert asylsystem.
”Öppna era hjärtan” sa dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt
sommartal 2014. Han vädjade till det svenska folket att välkomna de
flyktingströmmar som förväntades komma de närmsta åren.
2015 kom oväntat många asylsökande till Sverige. ”Mitt Europa bygger inte murar” sade statsminister Stefan Löfvén vid en manifestation
för flyktingar i september 2015. ”Mitt Europa tar emot människor som
flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor” sade han explicit.
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Några få månader senare var krisen ett faktum. Den 24 november
2015 är ett datum som för alltid etsat sig fast i våra minnen. Dagen då
regeringen deklarerade att en ny tillfällig lag skulle införas för dem som
sökte asyl. En tillfällig lag påstods det, men vi var många som redan då
förstod att den nya lagen var här för att stanna. I stället för ”den tillfälliga lagen” som regeringen försökte sälja in den som, så kom den bland
oss att kallas begränsningslagen. För det var just vad den gjorde, den
begränsade möjligheterna till uppehållstillstånd.
Ett lapptäcke av undermålig lagstiftning

I jämförelse med tidigare lagstiftning, som var resultatet av ett långt
och omfattande reformarbete, kom den nya lagen till i rekordfart. Ett
snabbt lagstiftningsarbete, korta snabba förarbeten, yttranden från remissinstanser som lämnades utan åtgärd, resulterade i en lag som lämnade mycket att önska. Den var bristfällig, otydlig och lämnade många
frågeställningar öppna.
Det stod snart klart att juridik och politik kommit att bli närmare
förknippat än någonsin förr. Detta utifrån att de politiska svängningarna fick genomslag i lagstiftningen orimligt fort. Det verkade inte finnas någon tid för eftertanke eller ordentliga analyser.
Sedan november 2015 har vi fått ny lagstiftning på migrationsrättens område i princip varje år. Vi har sett politikerna skapa ett lapptäcke av olika lagar och regler som gör det svårt för den mest välinsatte
att förstå och förutse vad som gäller.
Parallellt med detta har vi sett Migrationsverket bli allt mer restriktiva i sina bedömningar. Som exempel kan nämnas att rättsliga ställningstaganden har ändrats till det sämre för sökandena, utan att detta
föranletts av någon lagändring eller annan legitim grund.
Ett konkret exempel på detta är Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från 2017 avseende kravet på ordnat mottagande för att
kunna utvisa barn, och som gjort det i princip omöjligt för barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av praktiskt verkställighetshinder
bland annat eftersom det ställer orimligt höga krav på bevisning.
Brister i alla led

Under de senaste åren har vi allt oftare sett Migrationsverket brista i
sin myndighetsutövning. De brister i sin utredningsskyldighet. Det ges
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inte tillräckligt mycket tid vid asylutredningar. Frågeställningar utreds
inte på ett tillfredsställande sätt. Frågor vid muntliga utredningar ställs
inte i kronologisk ordning. Följdfrågor ställs inte när så behövs. Protokoll från asylutredningar innehåller stavfel, syftningsfel och ofullständiga meningar. Ingen annan myndighet skulle kunna fortsätta på detta
sätt.
Vi har bevittnat tolkar brista i utförandet av sitt uppdrag. Trots att
de har svårt att förstå sökanden säger de inte till. Trots att det talas
olika dialekter eller till och med språk avbryter de inte utredningarna.
Trots att de inte behärskar den terminologi som krävs så fortsätter de
sitt arbete. Samtalen ska genomföras till varje pris. Ingen domstol
skulle acceptera genomförandet av utredningar och rättegångar med
tolkning på detta sätt.
Vi har sett offentliga biträden brista i utförandet av sina uppdrag.
Personer som saknar utbildning, erfarenhet och kompetens har åtagit
sig uppdrag som de inte behärskar. Asylsökanden har fått offentliga biträden som inte kallar till möten, inte svarar i telefon, inte går igenom
protokollen i enlighet med åtagandet, inte skriver erforderliga inlagor
eller framför nödvändig argumentation, inte åberopar landinformation och inte hjälper sökandena med bevisning. På inget annat område
skulle detta agerande av offentliga biträden accepteras.
Samtidigt har kraven på de asylsökande ökat lavinartat, utan stöd i
lag eller på annan saklig grund. Det som tidigare räckte, räcker inte
längre. Det som tidigare var tillräckligt, är inte längre det. Någon som
tidigare skulle ha bedömts vara trovärdig, bedöms inte längre vara det.
Enskilda handläggare inför egna kriterier för sin bedömning, och lägger dem till grund för ett avslagsbeslut. Ingenting är som det var tidigare, och allt är förändrat till det sämre.
Alla dessa pusselbitar bidrog till att rättssäkerheten för de asylsökande urholkades. I klartext innebar det att personer som var berättigade till asyl nekades det. Systemet fallerade. Enormt långa väntetider
gjorde att asylsökande barn hann bli vuxna. Ogrundade åldersuppskrivningar gjorde att barnen tillskrevs en högre ålder än sin egen. Medicinska åldersutredningar som saknade erforderligt vetenskapligt stöd
genomfördes. Listan för vad vi utsatte de ensamkommande barnen för
kan göras lång, och tillsammans utmynnade det i att många unga asylsökande hamnade i kläm.
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Liv slagna i spillror

Vi har sett ensamkommande barn förlora alla sina rättigheter över en
natt, bara för att de blev uppskrivna i ålder. Som ensamkommande
barn har man rätt till boende via kommunen, dvs. i socialtjänstens försorg, men det förlorar man när man påstås vara 18 år. Bor man fram
tills dess i ett familjehem försvinner den rätten.
När ansvaret för boendet flyttas från kommunen till Migrationsverket innebär det för de allra flesta också att man rycks upp från sitt liv
för att flyttas till en förläggning någon annanstans, allt som oftast långt
från det som har blivit ens hemort. Man förlorar därmed alla de kontakter man lyckats skapa och det liv som man har byggt upp. Allt som
är bekant och invant och känt för barnet tar vi ifrån det på vår påhittade 18-årsdag. Vi rycker upp hen från den nya familjen, klasskamraterna, lagkamraterna och de sociala nätverken. Migrationsverkets
ogrundade påståenden om att man är 18 har slagit många barns liv i
spillror under de senaste åren.
Den så kallade nya gymnasielagen

Efter omfattande påtryckningar från civilsamhället infördes en liten
ventil för några av dem som hamnat i kläm då en ny möjlighet infördes
för uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den har kommit att kallas
för den nya gymnasielagen, men är i själva verket endast en paragraf.
Den var traditionsenligt alldeles för snabbt framarbetad, och förarbetena undermåliga. I remissvar riktade domstolarna allvarlig kritik mot
lagförslaget. Bland mycket annat uttalades att konsekvenserna var svåra
att överblicka. Lagrådet uttalade att det ”delar den bedömningen, och
anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om
hur lagstiftning kan utformas”. Trots det röstades den igenom av politikerna.
Den aktuella paragrafen gällde bara i tre månader. En omfattande
lista av kriterier infördes, vilken exkluderade fler ungdomar än den inkluderade. Det fanns anledning att ifrågasätta syftet med i princip alla
kraven på listan. Särskilt då de flesta var sådana som låg utanför den
sökandes kontroll. Därtill var innebörden av flera krav oklar, och tolkningsutrymmet alldeles för stort. Den var helt enkelt behäftad med allvarliga brister.
Dessutom uppkom ett stort antal svåra handläggningsfrågor. Vilken
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instans skulle bedöma ansökningarna? Skulle målen i migrationsdomstolarna återförvisas till Migrationsverket? I vilken ordning skulle
grunderna prövas? Sammanfattningsvis kan det konstateras att det
rådde stor förvirring under de veckor som följde efter att den börjat
gälla.
Kort efter ikraftträdandet vägrade två av migrationsdomstolarna att
tillämpa den, på olika grunder. Migrationsdomstolen i Malmö gjorde
en så kallad lagprövning och fann därvid att bristerna i lagstiftningsarbetet avseende ”… det slutliga lagförslaget såvitt avser identitetsfrågan
är sådana att stadgad ordning får anses ha åsidosatts i ett väsentligt
hänseende vid lagens tillkomst”. Migrationsdomstolen i Stockholm ansåg i stället att lagstiftningen inte var förenlig med EU-rätten och att
den stod i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser.
Domstolarnas agerande ledde till att Migrationsverket på eget initiativ
pausade alla ansökningar i avvaktan på vidare besked.
Återigen hamnade ungdomarna som lagen skulle rädda i kläm. Det
var ett krig mellan juridik och politik, den dömande makten och den
lagstiftande. Och det var ett krig som ungdomarna betalade priset för.
Priset i form av ny ovisshet, psykiskt lidande, väntan på obestämd tid,
förlorat hopp om en räddning. Ja, även denna lista kan göras lång.
Så småningom satte Migrationsöverdomstolen ner foten, och gav
paragrafen grönt ljus. Och några ungdomar lyckades ändå beviljas uppehållstillstånd. Bara för att finna sig själva i nästa steg i lotteriet, eftersom Migrationsverkets myndighetsutövning är allt annat än förutsebar
och vid varje förlängningsansökan har nya grunder för avslag införts.
Det har till exempel sent omsider införts riktlinjer kring vilka gymnasieutbildningar som krävs för att godkännas, trots att det inte fanns när
ungdomarna från början valde sin utbildning. Detta utöver det redan
från början omöjliga kravet på ordnad försörjning inom sex månader
från studenten, vilket i praktiken gavs innebörden att man skulle ha en
tillsvidareanställning eller en anställning på minst två år.
Det är viktigt att ha med sig att kraven för permanent uppehållstillstånd för den som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier är en
blandning av vad som krävs för andra grupper i systemet. Det är en
mix av de regler som gäller för t.ex. flyktingar, de som har uppehållstillstånd för arbete, och de kriterier som införts för gymnasieungdomarna specifikt. Man har helt enkelt tagit kriterier från flera olika delar
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av systemet och slagit ihop dem, och sedan har man lagt allt detta på
gymnasieungdomarnas axlar.
Barnkonventionen ett slag i luften

Utöver detta har vi gång på gång bevittnat hur Migrationsverket tolkar
lagar och regler och Migrationsöverdomstolens domar så restriktivt eller extensivt som möjligt, alltid med utgången att det blir så svårt som
möjligt för den enskilde att beviljas uppehållstillstånd. Juridik och politik har aldrig tidigare varit så nära sammanflätat, och det är uppenbart att de politiska vindar som blåser även påverkar Migrationsverkets
praktiska myndighetsutövning.
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag. Många var det som
hoppades på förändring. Många var det vars lycka blev kortvarig och
fallet hårt när det snart uppdagades att Migrationsverket inte ändrade
sina rutiner eller bedömningar avseende barn på något sätt.
I rakt motsatt riktning meddelar Migrationsverket våren 2020 ett
nytt rättsligt ställningstagande avseende barn som åberopar praktiska
verkställighetshinder, dvs. hinder mot utvisning, bestående i avsaknad
av ordnat mottagande i hemlandet. Migrationsverkets interna instruktioner sedan dess är att om barnet kommer att hinna fylla 18 år innan
utvisningsbeslutet preskriberas så ska de inte beviljas uppehållstillstånd
i Sverige.
Hur barnet ska behandlas rent rättsligt beror på hur gammalt barnet
är. Migrationsverket uttalar att utgångspunkten ska vara att den sökande beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tolv månader, men
samtidigt får ett beslut om utvisning, som sedan inte ska verkställas
förrän barnet fyllt 18 år. Men om barnet är t.ex. 17,5 år ska det i stället
meddelas ett beslut om utvisning och samtidigt ett beslut om inhibition med följden att beslutet om utvisning inte verkställs förrän barnet
fyllt 18 år. Det kan ifrågasättas om denna ordning är förenlig med
Barnkonventionen som tydligt deklarerar att med barn avses varje
människa under 18 års ålder, och således inte öppnar upp för olika behandling av barn beroende på ålder.
Nutid

De senaste åren har det blivit tydligt att vi har ett asylsystem som inte
är rättssäkert. Lika fall bedöms inte lika. Man tycks leta grunder för av-
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slag. Det saknas förutsebarhet. Asylsystemet har blivit ett lotteri.
Så vad gör politikerna? Vid det här laget har de ju fått det andrum
som de påstods efterfråga 2015. De har hunnit förlänga den så kallade
tillfälliga lagen, och de har infört ett reformarbete för en ny migrationslag som har mer gemensamt med den tillfälliga lagen än den ursprungliga. Har de hunnit hämta andan, sansat sig, och fått tillbaka
tron på, och retoriken kring, att svenska folket ska öppna sina hjärtan i
ett Europa som inte bygger murar?
Nej inte alls. År 2020 hade vi det lägsta antalet asylsökande på 20 år.
Vi är extremt långt från det antal som kom år 2015 och den situation
som rådde då. Trots det är politikerna fast i samma uppmålade skräckscenario som då. De använder samma motiveringar för att ytterligare
krympa möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige, trots att gränsen
för vad som kan kallas tillvaratagandet av mänskliga rättigheter och
medmänsklighet sedan länge är passerad. Det tycks pågå något slags
kapplöpning om att vara mest restriktiv mot flyktingar.
Under 2020 har omfattande åtgärder vidtagits för att lindra konsekvenserna av Covid-19 och det mänskliga lidandet. Lagar och regler
har ändrats, lättnader har införts, pengar har skjutits till. För alla utom
flyktingarna. Trots att arbetslösheten skjuter i höjden i allmänhet, och
bland unga i synnerhet, kvarstår kravet på att gymnasieungdomarna
måste få en fast anställning inom sex månader från studenten. Lyckas
de får de permanent uppehållstillstånd. Misslyckas de, till exempel på
grund av den sedvanliga provanställningen om sex månader, utvisas de
och tvingas lämna Sverige för gott.
Så i stället för att ta vara på vår investering, och de ungdomar som
kan tjäna Sverige framöver, så väljer vi att utvisa dem om de inte får
tillsvidareanställning inom sex månader från studenten.
Vad säger då politikerna i denna fråga? Morgan Johansson menar att
gymnasieungdomarna borde ha förberett sig lite tidigare. Hur då frågar
man sig? De har inte stiftat den undermåliga lagen, så vad skulle de ha
gjort åt de orimliga kraven? Hur menar han att de skulle ha förberett sig
för Covid-19, när såväl stater som myndigheter står handfallna inför
pandemins konsekvenser? Är det gymnasieungdomarnas fel att stat och
regioner tillämpar provanställningar och turordningsköer, och därmed
inte duger som arbetsgivare för att undgå utvisning? Det är orimligt att
beskylla gymnasieungdomarna för det vi nu utsätter dem för.

24

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 25

Politikernas utspel utifrån ett påstått skräckscenario

Nyligen kom regeringen med ett förslag om att hbtq-personer som har
beviljats asyl i Sverige ska få återförenas med sina familjemedlemmar.
En liten glimt av medmänsklighet spreds för första gången på länge.
Moderaterna var dock snabba med att avfärda förslaget. ”Det här förslaget innebär att man drastiskt vill öka invandringen” uppgav Maria
Malmer Stenergard och uppgav även att ”De [Socialdemokraterna] går
i motsatt riktning och vill kasta tillbaka Sverige till migrationskrisen
2015, då vi hade svårt att ta emot alla som kom hit”.
Hur då? frågar man sig. 2020 hade vi knappt 13 000 asylsökande i
Sverige. Även om alla dessa skulle varit hbtq-personer och alla skulle
beviljas asyl, och även om alla har familjemedlemmar, så är det direkt
omöjligt att komma upp i de drygt 160 000 som utlöste situationen
2015.
Maria Malmer Stenergards retorik är skrämmande lik den gamla
busringningen som ”Hassan” gjorde på 90-talet om att det skulle
komma ”10 000 tyska bögar”. Men till skillnad mot Hassan-gängets påhitt som bjöd på ett gott skratt, så finns det ingen anledning till glädje
kring Moderaternas uttalanden.
Men det är så det har blivit. Det har skett en gradvis förskjutning.
Den lag som infördes som ”tillfällig” kom att förlängas och permanentas. Den nya lagstiftningen har mycket mer gemensamt med den tillfälliga lagen än den ursprungliga. Allt som över huvud taget vittnar om
ett visst mått av medmänsklighet tycks få för svagt stöd för att röstas
igenom. Det som för fem år sedan var extremt, har nu normaliserats.
Det som för fem år sedan var normalt, kallas idag extremt.
Och återigen är det barnen, ungdomarna, flyktingarna som betalar
priset.
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1.4 Reflektioner över
den onödiga flyktingkrisen
Birgitta Göransson, Karin Fridell Anter, Carin Flemström,
Jan Stattin, Solveig Freudenthal, Ingrid Eckerman
Sverige har länge vårdat en självbild som ”en stark global röst och aktör för alla personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna”
[1]
. Med hänvisning till hjältar som Raoul Wallenberg och Harald Edelstam har Sverige framställts som någon sorts världssamvete – uttalat
ibland med stolthet, ibland med försmädlighet. Men den stolta självbilden är inte sann. Även om stora grupper från till exempel Chile har fått
asyl i Sverige så har det aldrig varit lätt för enskilda asylsökande att få
uppehållstillstånd, och rättssäkerheten har aldrig varit så god som man
velat påskina.
Men falsk eller ej, självbilden som det välkomnande landet har stolt
framhållits av ministrar av de flesta kulörer. Men från senhösten 2015
är tonen en helt annan. Omsvängningen gick snabbt, och det handlade
inte bara om de politiska partierna. Flyktingarnas kris förvandlades till
Sveriges kris. Med utgångspunkt i allt material, all dokumentation
samt alla erfarenheter och upplevelser som samlats i denna bok ställer
vi oss frågor om hur detta kunde ske. Vår slutsats är att den ”flyktingkris” vi fortfarande lever i är fabricerad och onödig.
Misslyckade panikåtgärder

Det var en svår situation hösten 2015. Men den kris vi lever i idag skapades inte av flyktingströmmen 2015 utan av det sätt som regering,
riksdag, kommuner och myndigheter valde att hantera de utmaningar
som uppstod.
Vad var motivet till den till synes panikartade åtgärden att driva igenom en restriktiv lag med retroaktiv verkan? Och vad låg bakom de
drastiskt minskade resurserna för omhändertagande av tonåringar,
unga vuxna utan familj och barnfamiljer?
Delvis handlade det om själva flyktingsituationen. Kommunerna
hade akuta och mer långsiktiga svårigheter att ta emot flyktingar, och
det svenska systemet för mottagande och placering var inte anpassat
för att ta emot så många på en gång. Men situationen var långt ifrån
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ohållbar, och civilsamhället gjorde stora insatser. Beslutet om ”andrum” syftade enligt statsminister Stefan Löfven till att ”minska antalet
asylsökande till Sverige och att bättre kunna ta hand om dem som redan kommit till Sverige”[2].
Målet att minska antalet nya sökande uppfylldes redan i slutet av
2015, men det berodde i första hand på Europas och i andra hand på
Sveriges stängda gränser. Den aviserade begränsningslagen kan möjligen ha haft en betydelse som signal – ”kom inte till Sverige” – men i
och med att den gjordes retroaktiv drabbade den även dem som redan
kommit till Sverige. Därmed är det tydligt att målet inte bara var att
minska antalet nya sökande utan också att skapa ett redskap för att utvisa dem som redan kommit – detta tvärt emot statsministerns försäkran om att ”ta hand om dem som redan kommit”.
Snart sex år efter den avgörande presskonferensen i november 2015
kan vi konstatera att de åtgärder som då aviserades inte stoppade krisen utan tvärtom. Tonläge och språkbruk blev signaler som rättfärdigar
främlingsfientlighet, vilket i sin tur har gynnat det mest invandrarfientliga partiet. Misstänkliggörande av de skyddssökande människorna och av de svenskar som ”öppnat sina hjärtan” har skapat djupa
klyftor i samhället. De syriska flyktingarna, som var i majoritet, har fått
sina uppehållstillstånd, arbetar och studerar och presenteras sällan som
något problem. Afghanerna däremot, och speciellt de ensamkommande ungdomarna, ses i grupper i det offentliga rummet eftersom de
förlorat andra mötesplatser under sin långa väntan på utredning, inte
blivit tagna på allvar och ofta inte ens tillåtits att arbeta under väntetiden. När nu gängkriminaliteten fått ökad aktualitet och förortsgängen
utsätter varandra för både trakasserier och dödligt våld – då får de ensamkommande afghanerna klä skott för problem som fanns långt innan de kom till Sverige och som kräver helt andra lösningar än att de
kastas ut. Det finns dessutom inga belägg för att de unga afghanerna
skulle vara aktiva i dessa ungdomsgäng.
Att skapa och vidmakthålla en kris

Det som hände 2015 var ingen kris. Det var en stor påfrestning som vi
kunde hantera med hjälp av civilsamhällets insatser. Idag är andelen
asylsökande sju procent av vad den var 2015. Ändå fortsätter SD och
deras efterföljare att upprätthålla bilden av en kris.
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Sverker Sörlin reflekterar i sin bok KRIS! Från Estonia till Corona[3]
över vad en kris är och hur man tar sig ur en kris. I en kris behöver
man överblick, insikt och tröst. Det är med ord man får insikt och vägledning men också tröst. Det är med överblick och ord man beskriver
nya möjligheter. Om man stänger alla vägar till överblick och insikt
och vägrar att lära, analysera och utvärdera sina åtgärder, då kan man
vidmakthålla upplevelsen av att hela samhället är i en kris. Beslut styrs
då av den moraliska panik som skapats av de starka känslorna. Moralisk panik kräver handling och kontroll och syndabockar. Flyktingarna
blir en ”god fiende” att utse till syndabock. Vi kan inte själva drabbas av
stämplingen. Det är en främmande grupp som vi kan göra oss av med.
Syndabocken tillskrivs även alla möjliga samhällsproblem utan fakta
och kunskap. Detta legitimerar och främjar främlingsfientliga attityder.
Även media visar en glidning mot en negativ bild av de asylsökande,
särskilt de ensamkommande afghanerna. Speciellt i början av perioden
beskrevs de som ”skäggbarn” som ljugit om sin ålder, ekonomiska flyktingar eller ”ankarbarn”, som flytt för att få hit föräldrarna och utnyttja
Sveriges välfärdssamhälle. Artiklar om 30-åringar som placerats på
ungdomshem spreds. Brott som begåtts av enskilda afghaner togs som
intäkt för att hela gruppen är farlig och kriminell. Det blev en självförstärkning – medias beskrivningar är politikernas kunskapskälla, och
politikerna förstärker medias bilder.
De signaler som sänds ut i samhället om flyktingar som ljuger och
inte har asylskäl påverkar kulturen bland tjänstemän och beslutsfattare
på Migrationsverket. Som nyanställd lärs man upp av äldre medarbetare och disciplineras in i verkets kultur. Myter förstärks medarbetare
emellan och genom de signaler som kommer uppifrån.
År 2020, när coronapandemin drabbade Sverige och världen, anslog
regeringen mångmiljardbelopp för att lindra krisens effekter. När det
gällde ”flyktingkrisen” fanns ingen sådan politisk vilja. Regeringen
valde inte att satsa offensivt och presentera situationen som något som
vi självklart skulle kunna lösa tillsammans. I stället sågs flyktingarna
som en belastning och en oönskad kostnad, vilket ledde till kortsiktiga
lösningar som lade grunden för långsiktigt verkande svårigheter.
Det ironiska i sammanhanget är att aktuell forskning visar att det
stora flyktingmottagandet inte var en kostnad för samhället som
helhet, utan tvärtom ledde till ökad tillväxt[4]. Den befarade ekono-
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miska krisen uteblev – men den mänskliga krisen blev desto svårare.
Civilsamhällets mobilisering har lindrat konsekvenserna för flyktingarna och för samhället. Människor har tagit över ansvar, givit stöd
psykologiskt och ekonomiskt, lindrat lidande. De har förhindrat självmord och hindrat att de unga tvingats försörja sig på kriminalitet och
prostitution, när samhället placerat dem på gatan utan bostad och mat
för dagen.
Civilsamhället i hela Sverige har också varit mycket aktivt i att
sprida fakta om de ensamkommande, hur de mår och hur de blir behandlade. Detta har skett genom otaliga enskilda eller välorganiserade
aktioner med kunskapsspridning, debattartiklar, demonstrationer,
samtal och politikerpåverkan. Inom de flesta partier finns politiker
som strävar efter en human flyktingpolitik, och för dem har civilsamhällets kunskap och engagemang varit både en inspirationskälla och ett
argument i den interna debatten.
Föraktet för kunskap

Vi kan jämföra regeringens myndighetssamverkan under pandemin
och under det man kallar flyktingkrisen. När det gäller pandemin har
regeringen ständiga möten med Folkhälsomyndigheten, skaffar sig expertkunskap som underlag för sina beslut. De ger kontinuerligt Folkhälsomyndigheten nya uppdrag allteftersom det krävs. Samtidigt
betonar de sitt eget ansvar för alla beslut, såsom det bör vara. I frågor
där politiker behöver expertkunskap för att fatta beslut ska de skaffa
sig underlag genom att inhämta den kunskap som finns hos myndigheter. Folkhälsomyndigheten har den breda översikten och kunskapen
(internationell och nationell) om både smittskyddsåtgärder och folkhälsa i allmänhet.
När det gäller beslut som rör asylprocessen agerar regeringen tvärtom. Regeringen bortser aktivt från vetenskaplig kunskap om flyktingskap, integration och Migrationsverkets verksamhet. Man undviker att
påtala sitt eget ansvar och överlämnar till Migrationsverket att tolka lagar och fatta beslut, med hänvisning till att ministerstyre inte är tillåtet.
Samtidigt ger man via media tydliga signaler om vad Migrationsverket
förväntas komma fram till. Inrikesminister Anders Ygeman sade i januari 2016 att bortemot 80 000 asylsökande skulle utvisas trots att deras asylskäl ännu inte hunnit prövas. Vad man säger i icke offentliga
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överläggningar vet vi förstås inte, men det är troligt att regeringen arbetat för att Ygemans prognos ska uppfyllas.
Ingen granskar Migrationsverket på samma sätt som andra delar av
rättskedjan granskas. Brottsförebyggande rådet (Brå) granskar hur
olika domstolar dömer, om åklagarna arbetar på samma sätt över hela
Sverige, om polisen och Kriminalvården genomför sina uppdrag. Kriminalvården har en egen forskningsenhet som utvärderar alla insatser
och mäter om insatserna ger önskvärd effekt. Brå får också uppdrag att
analysera effekt och tillämpning av nya lagar.
Varför ska Migrationsverket undgå extern granskning? Migrationsverket använder ingen evidensbaserad mall för bedömning av asylärenden och har inga tydligt redovisade och utvärderingsbara rutiner. Den
hårda kritik som har framförts från civilsamhället, jurister och andra
myndigheter avfärdas av Migrationsverkets egna företrädare och tas
inte på allvar av den regering som har det yttersta ansvaret. I Migrationsverkets egen nationella kvalitetsuppföljning av asylutredningar
och asylbeslut 2016 finner man ”att den rättsliga kvaliteten i asylbesluten inte är tillfredsställande”[5]. 42 procent av besluten var för dåligt
motiverade. 15 procent var felaktiga eller diskutabla. En motsvarande
uppföljning 2017 visade på vissa förbättringar, men omfattningen av
felaktigheter var fortsatt stor[6]. I senare kvalitetsuppföljningar har man
fokuserat på andra frågor.
Inte heller i lagstiftningen bygger man på kunskap. Effekterna av
den tillfälliga lagen från 2016 utvärderades inte av den parlamentariska
migrationskommitté som 2020 föreslog förlängning av de mest väsentliga delarna av den tillfälliga lagen. Man tog inte hänsyn till den mängd
remissförslag som pekade på negativa erfarenheter sedan 2016, och
inte heller till forskning om exempelvis förutsättningarna för framgångsrik integration. Man visade heller inget intresse för all den erfarenhet som samlats genom civilsamhällets stora arbete.
Avhumaniseringens mekanismer

Hur kan en hel nation gå från ”öppna era hjärtan” och ”mitt Europa
bygger inga murar” till att se det som en seger att avvisa så många flyktingar som möjligt? Hur kan det ena riksdagspartiet efter det andra tilllåta sig – och tillåtas – blunda för alla konventioner om mänskliga
rättigheter och barnkonventionen som Sverige undertecknat? Hur
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kommer det sig att inget av dessa partier blir bekymrade över den avhumanisering som pågår?
Aldrig tidigare har så många varit på flykt i världen, ca 80 miljoner.
Under 2020 tvingades en ny människa per sekund till flykt inom sitt
eget land. När Sverige var fattigt, under och efter andra världskriget,
tog vi emot över 70 000 barn från Finland utan att det målades upp
som en kris. Nu är vi rika. År 2020, när det kom 500 ensamkommande
barn, säger M, Kd och SD att vi inte klarar att ta emot så många. En socialdemokratisk justitieminister har med stolthet berömt sig av att ha
lagt fram ett förslag om den hårdaste migrationspolitiken på 40 år.
Moderaterna vill minska antalet kvotflyktingar från 5 000 till 1 900.
Människovärdet ska numera mätas i pengar och i hur nyttig man är
för Sverige. I nazityskland räknade man ut hur mycket en frisk tysk
man och en frisk tysk kvinna var värda i mark. Mannen var mer värd,
men kvinnan fick lite extra värde genom att hon kunde föda barn. Judar, romer, handikappade, utvecklingsstörda, psykiskt och fysiskt sjuka
hade inget värde som kunde beräknas.
”Det finns trösklar i tiden”, skriver Ivar-Lo Johansson i sin självbiografi. ”Man tar ett steg och är i ett nytt rum, med annan belysning, lägre
eller högre i tak. Lättare eller svårare att andas. Jag tror att många tänker
att vi just nu står i ett sådant ögonblick i svensk politik.” Ola Larsmo påminner oss om detta och beskriver ett annat ögonblick då en tröskel
passerades, den 22 februari 1939, under en av de otäckaste debatterna
någonsin i svensk riksdag[7]. De ord som muttrats blev då möjliga att
säga högt. Just den dagen stod riksdagsledamöter upp och bekände sig
till antisemitismen och önskade ”riktiga tyskar” i Sverige i stället för
”asiatiska judar”. Socialdemokrater och liberaler ville ha ”en positiv
flyktingpolitik”. Bonde- förbundet och högern var för en restriktiv flyktingpolitik och värjde sig mot generositet och humanitära synpunkter.
En bondeförbundare uttryckte följande: ”… jag erkänner gärna, herr
talman, utan att blygas, att idag är jag antisemit. Den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam.”
Visst känner vi igen argumentationen om vilka som är riktiga svenskar som måste skyddas från påverkan av främmande grupper. Idag används inte ordet antisemit öppet, men främlingsfientlighet mot andra
etniciteter än den ”svenska” finns ständigt närvarande. Det svenska
språkbruket har förgrovats sedan 2015.
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Brist på kunskap om invandring och brottslighet

När man talar om invandring måste man ha klart för sig att de flesta
som kommer till Sverige är arbetskraftsinvandrare. Asylinvandring är
endast en liten andel. År 2020 var bara 12 procent (10 471) asylinvandrare av de 89 009 personer som fick uppehållstillstånd.
Flertalet invandrare och flyktingar har integrerats mycket väl i Sverige under även de årtionden då Sverige tagit emot många. Det som
präglar de senaste åren är den ökande bostadsbristen och segregationen, vilket cementerat en fattigdom och ett utanförskap som kommit
att bli alltmer etniskt färgat. Det är väl belagt i forskning att i länder
med stora ekonomiska skillnader ökar brottsligheten även om landet
har en god ekonomi.
En studie av brottsligheten med fokus på migration publicerades år
2021 [8]. Resultaten pekar på att det inte finns något entydigt eller starkt
samband mellan andelen asylsökande eller andelen utlandsfödda och
anmälda brott. När det gäller våldsbrott, som är en liten brottskategori,
fanns ett samband när det gäller utlandsfödda men inte för gruppen
asylsökande. När det gäller egendomsbrott och gatubrott saknas signifikant samband. Andra faktorer än migration har, enligt både svensk
och internationell forskning, större effekter på brottsutveckling, såsom
socioekonomiska faktorer, arbetslöshet och utbildningsnivå.
De nya flyktingarna har tillskrivits orsaker till och skuldbelagts för
ett större och mera långsiktigt problem med utanförskap och kriminalitet. Gängkriminalitet, hedersvåld och islamistisk radikalisering har av
många setts som ofrånkomliga följder av en alltför stor invandring.
Flyktingmottagandets kostnader har framhållits som orsaker till skolproblem, vårdköer och bristande äldreomsorg. Men detta är effekter av
en allmän nedrustning av välfärdssektorn till följd av stora skattesänkningar och borttagandet av viktiga skatter som fastighetsskatten, arvsskatten och förmögenhetsskatten. LO konstaterar i sin jämställdhetsutredning att de ekonomiska klyftorna beror på politiska beslut
om skatter och transfereringar.
Flyktingar har också fått klä skott för de negativa konsekvenserna av
EU:s fria rörlighet. De problem som kan uppstå i form av tiggande EUmigranter, svartjobbande arbetskraftsinvandrare och frustrerade arbetslösa invandrarungdomar skulle i huvudsak finnas kvar även om
asylinvandringen ströps till noll.
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I rädslan för att förlora väljarstöd har allt fler partier anpassat sig efter samma förklaringar. 2015 års flyktingar gjordes till gisslan och
slagträ fastän de grundläggande problemen fanns redan innan de kom
och inte försvann genom ”andrummet”. Anpassningarna skedde inte
utan motstånd. På socialdemokraternas kongress 2017 fanns en kraftfull opposition mot den ”tillfälliga” lagen, men förskräckelsen efter terrordådet på Drottninggatan bidrog till att partiledningens hårda linje
drevs igenom. Även senare har många viktiga personer inom både socialdemokratin och andra partier argumenterat för en mer human
flyktingpolitik – men förgäves.
Majoritetsmissförståndet

Frågan är vilken opinion man anpassade sig till. Om alla tror att alla
andra är emot flyktingar så faller man in i det. De största politiska organisationerna tycks vara inpyrda av detta majoritetsmissförstånd, medierna bygger på det genom ordval och frågeställningar, och för
”vanligt folk” har det med tiden blivit allt svårare att hävda den solidariska attityd som syntes så tydligt under hösten 2015. ”Hela Sverige
skramlar” förbyttes till rädsla, och välkända debattörer kunde lättvindigt avfärda det kämpande civilsamhället som ”godhetsknarkare”. Med
tiden krävdes det mod för att visa solidaritet och säga samma sak som
ledande politiker sagt bara några år tidigare.
Ändå är vår erfarenhet, vi som är aktiva i flyktingfrågorna, att vi
möts av mycket värme. Vi har alla erfarenheter av grannar som kommer med kläder och leksaker och som på olika sätt visar oss uppskattning. Hoten och hatet finns på nätet, medan vi snarare upplever skydd
i vår närmiljö. Hur ofta får vi inte höra ”grabbarna som du hjälper är
ju bra, det är de andra”. Och i ett personligt möte tycker de flesta vi
möter att Sverige ska dra nytta av att ha kostat på så många ungdomar
utbildningar. Många tror att man ”måste” vara negativ mot flyktingar.
Då man berättar att man har en afghansk pojke boende hos sig förbyts
attityden till nyfikenhet och stöd och ofta till erbjudanden om praktisk
hjälp. Det kan gälla även grannar och arbetskamrater som säger sig
rösta på SD.
Vem har vunnit på detta?

Ett främlingsfientligt parti har vunnit röster genom att spela på män-
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niskors oro. Andra partier tävlar om den hårdaste flyktingpolitiken för
att locka tillbaka väljare. Politiken grundas på myterna om skälen till
invandring till Sverige: att man är ekonomisk flykting som vill utnyttja
vår välfärdspolitik. All ny lagstiftning handlar om att minimera möjligheterna för flyktingar att få del av samhällets stöd. Socialtjänstlagen
tolkas alltmer restriktivt.
Det som har hänt sammanfattas på ett avslöjande sätt av Kent Ekeroth, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna: ”Det är få politiker som endast har varit i opposition som fått igenom så mycket
som jag fått igenom, utan att sitta i regering. Det finns ingen som har
lyckats med det tror jag, i Sveriges historia.” [9] Det Ekeroth syftar på är
en motion som Sverigedemokraterna lade fram till riksdagen i oktober
2010. Där föreslås bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska bli regel och att det skulle ställas hårda ekonomiska krav för familjeåterförening [10]. Motionen röstades ned av alla riksdagspartier utom SD. Tio år
senare lägger en socialdemokratiskt ledd regering fram ett lagförslag
med snarlikt innehåll och får det accepterat av riksdagen.
”Flyktingkrisen” banade väg för den politik som Sverigedemokraterna formulerat och som media och politiker från de flesta andra partier trummat igenom som ”nödvändig” och ansvarsfull. Men de
politiska partiernas ansvar är inte att ge efter för det man tror att väljarna vill – det är att driva politik. Väljarna lyssnar på sina politiker.
Om politikerna manar till solidaritet så lyssnar människor och fler ansluter sig till den linjen. Om politiker misstänkliggör flyktingar och betraktar dem som en börda ger de stöd åt den del av befolkningen som
inte vill leva solidariskt. De tveksamma följer signalerna uppifrån.
Att riksdagen samtidigt (2020) antagit FN:s barnkonvention som lag
är inget annat än dubbelmoral. Den nya lagen tillämpas inte om den
står i strid med Sveriges önskan att minska asylinvandringen. Därmed
är den inget annat än en rökridå, ett försök att visa på en humanitet
som motsägs av praktiken.
Flyktingarna och krisen

”Flyktingkrisen” i Sverige har hanterats på ett sätt som drabbat både
enskilda och samhället i stort. Sex år efter den stora flyktingvågen 2015
finns här tiotusentals människor som lever i limbo utan uppehållstillstånd och rättigheter, en underfinansierad myndighetsutövning som
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styrs av sinsemellan motsägande lagar, en alltmer spridd främlingsfientlighet och ett civilsamhälle där många tappat tilliten till det offentliga Sverige. För att komma till rätta med allt detta krävs en seriös
utvärdering. Hur kunde det gå så fel? Vad finns att lära inför framtiden?
Det brådskar. Sveriges lagstiftning kan inte förhindra att antalet
flyktingar i världen ökar. Människor flyr från krig, från klimatkatastrofer, från en tillvaro där våld och konflikter gör det omöjligt att överleva. Flyktinglägren i Grekland är överfulla. Turkiet använder
flyktingarna som gisslan för att få pengar och andra fördelar från EU.
Människor drunknar i Medelhavet. Belarus använder flyktingar som
politiskt slagträ.
Detta är den verkliga krisen. Flyktingar är inte någonting som Sverige ska hantera för Sveriges bästa. Flyktingar är människor med rätt
att behandlas i enlighet med den deklaration om mänskliga rättigheter
som Sverige och större delen av världen har ställt sig bakom. Om tanken på människovärdet inte ska reduceras till tom retorik krävs en
genomgripande diskussion om hur Sverige ska tillämpa människorättsdeklarationen. Endast så kan Sverige få en migrationslagstiftning
som lever upp till de vackra mål man säger sig förespråka.
Referenser: Se sid. 494
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1.5 Dags att dra lärdom
av historiska paralleller
Jan Stattin
När gränspolisen hämtar mamman i en flyktingfamilj i södra Gästrikland, och hon panikslagen faller ihop på golvet med barnen i skräck
omkring sig, ställer sig sjuttioåriga Elvy hindrande framför poliserna
och säger: ”Ser ni inte vad ni gör, säger ni aldrig ifrån? Ta ansvar, visa
civilkurage!” Uppdraget byggde på ett misstag från Migrationsverket.
Barnen var svårt traumatiserade när mamman kom tillbaka en vecka
senare från förvaret i Märsta.

Det förflutna har betydelse, men först när vi vågar se parallellerna med
det som händer nu. Efter andra världskriget ville man gärna se Hitler
och kretsen kring honom som de egentligen ansvariga för Förintelsen.
Den plågsamma frågan om ansvaret fick sitt förenklade svar när man
pekade ut en liten grupp i ledningen. Hos denna låg också ett huvudansvar, men utan en tjänstvillig och väldisciplinerad byråkrati hade
Förintelsen inte varit möjlig. Detta var tidigt den kände förintelseforskaren Raul Hilbergs huvudtes, som egentligen aldrig ifrågasatts hur
obekväm den än känts[1, 2]. Hilbergs forskning har lyfts fram här i Sverige i Olof Bortz avhandling[3].
Att se Förintelsen som en form av primitivt barbari eller ett resultat
av ett auktoritärt system med motvilliga förövare blev alltså inte möjligt. Tvärtom visade Hilberg hur professionella byråkrater tog egna initiativ och agerade på egen hand. När vi ser på den humanitära
katastrof som är på väg att utspelas i Sverige – utvisningen av de asylsökande ungdomarna under sken av att de alla saknar asylskäl, främst
då de som flytt från Afghanistan men också från andra länder som Somalia – finns det skäl att lyssna på överlevare och forskare som oroas
av de likheter med det förflutna de börjar skönja. Det ger oss anledning
att titta på Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas roll. Det är
uppenbart att Migrationsverkets ledning sysslar med en tolkning och
ifyllnad av lagen, som svarar mot dess skrivning och inte mot dess syf-
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ten. ”Myndighetsutövningen följer inte av lag, utan är ett resultat av de
regler och den praxis som Migrationsverket ställt upp som utfyllnad av
lagen”, sade advokaten Emilie Hillert 2017[4]. Två forskare beskriver hur
Migrationsverket ”ändrar” på lagarna genom en successiv glidning i de
rättsliga ställningstagandena[5].
Självklart är denna tolkning och ifyllnad av lagen, liksom den förändring i den rättsliga tillämpningen som Migrationsverket uttrycker,
ett spel i samförstånd med landets politiska ledning. Utan berörd ministers stöd vore detta inte möjligt. Var huvudansvaret ligger skall inte
glömmas. Vi, som läst otaliga asylutredningar, kan också konstatera att
enskilda handläggare medvetet vantolkar, felöversätter och ifrågasätter
de asylsökandes berättelser på grunder som skapar en känsla av total
rättsosäkerhet, men som också kan ses som ett agerande som går utöver de angivna riktlinjerna. De stora utredningar som gjorts rörande
kristna konvertiter (kapitel 4.6), hbtqi-ärenden (kapitel 4.4), liksom de
ovetenskapliga medicinska åldersbedömningarna (kapitel 4.2.1) visar
med stor tydlighet detta.
”Utan en tjänstvillig byråkrati hade Förintelsen inte varit möjlig” –
utan en tjänstvillig byråkrati är inte heller de rättsosäkra utvisningarna
möjliga. Slutsatsen är ofrånkomlig för den som följt utvecklingen under åren efter 2015. Detta inbegriper inte bara tjänstemän på Migrationsverket utan i hög grad också migrationsdomstolarna, de juridiskt
sakkunniga och de politiskt utsedda lekmannadomare som lättvindigt,
ibland utifrån en egen agenda och oftast utan egen prövning, accepterar Migrationsverkets myndighetsbeslut, hur dessa än kommit till och
vilka uppenbara svagheter de än lider av. Detta trots att de som domstol borde värna om rättssäkerhet, om sina domarlöften och domstolens självständighet.
Att det skett en politisering av hela migrationsprocessen är påtagligt,
i sig ett oroande tecken i en demokrati. De än så länge tydliga konsekvenserna av att politiska signaler påverkar rättsprocessen är den
ökande rättsosäkerheten. I en fungerande rättsstat står rättsväsendet
emot och markerar sin självständighet. Hovrättsrådet Nanna Töcksberg Zelano uttryckte det så här: ”En slarvigt skriven dom, ett ogenomtänkt resonemang, ett förbigående av ett anfört argument, en
förväxling med någon annan afghan räcker för att skapa tvivel på om
det skett en rättvis prövning. Än värre är intrycket av att utgången är
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bestämd i förväg och uppifrån”[6]. Vi är många engagerade i civilsamhället som kan bekräfta hennes erfarenheter.
Anonymiseringen av hela spelet bakom asylbesluten; av de informella kontakterna mellan regeringen och Migrationsverkets ledning,
av hur vägledande beslut tas och hur de rättsliga utlåtandena vinklas,
vilka signaler som går ut till handläggare, beslutsfattare, domstolar och
partitrogna nämndemän, vilka som på olika nivåer bär ansvaret för det
som sker, skapar en situation där ingen behöver stå till svars.
Vi har hamnat i ett läge som bär skrämmande likheter med det vi
sett i det förflutna. En politisk debatt som förskjuter gränserna för det
tillåtna alltmer. Politiska kontakter som har till syfte att säkra makten
och därför legitimerar värderingar som slår mot humanism, rättssäkerhet och demokrati. Det är en illustration av hur processen började i det
nazistiska Tyskland. Den process som ledde till det som ”aldrig
skulle få hända igen”. Tecknen är idag oroande nog. Nazisterna hade
inte Auschwitz för ögonen när de instiftade Nürnberglagarna i september 1935. Syftet var att åtskilja arier och judar, att ur en i princip helt
assimilerad tysk-judisk befolkning skapa andra klassens medborgare
och att på sikt fördriva denna grupp ur det tyska samhället[7].
Författaren Margaret Atwood bygger sina böcker på omfattande
forskning. I en intervju 2019 formulerar hon sina erfarenheter[8]: ”Vet
du att för att skapa ett totalitärt samhälle behöver du bara runt 25–30
procent av befolkningen? Du behöver inte ens ha en majoritet på din
sida. Det räcker med 30 procent. Det är då det tippar över”. Hon fortsätter: ”När tiderna är dåliga, eller uppfattas som dåliga är det lätt för
oss att falla för enkla lösningar. … Samhällen blir auktoritära när vi
kombinerar vår längtan efter det perfekta samhället med att vi hittar
en grupp som blir syndabockar.” Hon påpekar också att terrorn alltid
bygger på tidigare strukturer. Att visa på terrorns rötter, och på de skott
som växer upp där de avhuggna stammarna stått, ger både insikt och
handlingsberedskap.
Att dra paralleller till det förflutna bidrar till att skapa förståelse för
vad som sker och kan ske i samtiden. Det håller också minnena vid liv.
Det är snarare när man gör nazismens förbrytelser till något ojämförligt som vi förminskar dess betydelse. Då vänder vi bort blicken ifrån
allvaret i de tendenser som är synliga omkring oss i stället för att dra
nytta av det förflutnas erfarenheter.
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Barnläkaren Henry Ascher varnar oss för att glömma ”Nürnbergrättegångarnas universella slutsatser och markeringen av att varje människa bär ett ansvar för sina egna handlingar”[9]. Handläggaren som
formulerar ett avslag som inte överensstämmer med asylutredningens
slutsatser, eller som förnekar de uppenbara skyddsskäl som sänder en
människa på flykt tillbaka till undergång, bär ett eget ansvar oavsett
om det från ledningen finns order att motivera en utvisning. Politiker
som – oftast mot bättre vetande – upprepar att ”vuxna män utan asylskäl” måste bort ur landet, för ”ett nej skall vara ett nej”, har också ett
eget ansvar utöver följsamheten till partiledningar som satt makten
före rättssäkerheten.
Vem bär ansvaret för de traumatiserade barnen som såg sin mamma
föras bort av poliser i Sverige; barn med minnen av kriget i uppspärrade ögon? Ansvaret försvinner inte i frasen ”jag lyder bara order”. I
dag hör vi från både politiker och tjänstemän att vi måste ”effektivisera
verkställigheten”. Vi har sett att tjänstemän på skolor och i socialtjänst
lyder order och lämnar ut adresser och andra uppgifter om flyktingar.
Vi har politiska partier som vill kriminalisera dem som hjälper papperslösa.
Jakten på de mest utsatta går vidare. Vi hör gränspolisen i Skåne
tydliggöra att ”detta är bara början”. Vi kan se hur människovärdet villkoras. Vi vet från historien hur etniska rensningar har genomförts där
först grupper har utpekats, avgränsats och isolerats.
Sverigedemokraterna har varit tydliga med att det inte bara skall
vara brottsligt att gömma papperslösa, utan att det också ska vara en
plikt att polisanmäla en granne som gömmer papperslösa. Vi kan se att
andra partier tassar i deras fotspår. Låt oss då minnas att i ett sådant
angivarsamhälle miste Anne Frank sitt liv; i ett sådant samhälle räddade Irena Sendler 2 500 judiska barn med uppenbar risk för sitt liv.
2010 skändades hennes grav med anti-judiska hatord.
Utan en tjänstvillig och väldisciplinerad byråkrati hade Förintelsen
inte varit möjlig. Det är inte heller utvisningen av de asylsökande ungdomarna i Sverige. Det är dags att välja!
Referenser: Se sid. 494
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”Den stora tragedin
är inte de onda
människornas brutalitet
utan de goda
människornas tystnad”
Martin Luther King Jr.
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2.1 Nya lagar och regler 2015–2021
Karin Fridell Anter
Sverige har historiskt sett hört till de länder som beviljat uppehållstillstånd till många asylsökande. Men en stor del av detta har handlat om
speciella grupper. Sverige har aldrig varit generöst mot dem som har
haft att förlita sig på sina individuella asylskäl. Att bevisa att man är en
specifik person och att man just därför är i behov av skydd är mycket
svårare än att visa att man tillhör en utsatt grupp[1].
2005 diskuterades den förändring av migrationslagstiftningen som
skulle leda till den nya Utlänningslagen 2006. Mot bakgrund av omfattande kritik av den tidigare hanteringen av asylärenden krävde folkrörelsen Flyktingamnesti 2005 att personer som tidigare fått avslag skulle
beviljas uppehållstillstånd generellt. Detta accepterades inte av Riksdagen, men däremot antogs en tillfällig lag som erbjöd ny prövning till
barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige och till personer med verkställighetshinder[2].
Utlänningslagen från 2006[3] var relativt generös i förhållande till
jämförbara länder. Den innefattade möjligheten att få asyl som övrig
skyddsbehövande och genom synnerligen ömmande omständigheter och
erbjöd goda möjligheter till familjeåterförening för den som fått asyl.
Så sent som 2014 kompletterades lagen med möjligheten för barn att få
asyl på grund av särskilt ömmande omständigheter, vilket innebar att
kraven ställdes lägre än för vuxna. Detta motiverades med att man ville
ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och framhålla principen
om barnets bästa samt därmed möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd[4].
”Mitt Europa bygger inga murar”

Under 2015 inträffade det som ofta brukar kallas ”flyktingkrisen”. Flyktingar från Mellanöstern, Sydasien och Afrika tog sig till Europa i livsfarliga båtar över Medelhavet eller instuvade i långtradares överfulla
lastutrymmen, de allra flesta under andra halvåret. Nästan 1,3 miljoner
människor sökte asyl i EU år 2015. Av dem kom 162 500 till Sverige[5].
Inledningsvis visade både det offentliga Sverige och allmänheten en
positiv attityd till de asylsökande. Statliga myndigheter, kommuner och
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landsting ställde om sitt arbete för att ta emot de många människor
som kom, och civilsamhället ställde upp med sängplatser, soppkök och
klädinsamlingar (se kapitel 6.1)[6]. Statsminister Stefan Löfven höll inför stor publik ett tal på Medborgarplatsen i Stockholm och sade bland
annat ”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt
och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden
är stor”[7].
Stefan Löfven talade om medkänslan med människor på flykt och
om människans okränkbara värde, men den solidaritet han betonade
var framför allt den mellan EU:s länder som tillsammans skulle bära
uppgiften att ta hand om flyktingarna. Så blev det inte, och snart
svängde det officiella Sveriges attityd från välkomnande till avvisande.
”Andrum” och stängda gränser

I oktober 2015 träffades den så kallade oktoberöverenskommelsen
mellan regeringspartierna (S och MP) och de fyra oppositionspartierna C, L, M och KD [8]. Överenskommelsens syfte presenterades som
att ”skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att
dämpa kostnadsökningarna. Fler länder måste göra mer för att erbjuda
människor skydd. Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är
den som viktigast. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få
skydd i Sverige.” Den asylrättsligt viktigaste delen av överenskommelsen var att huvudregeln under en begränsad tid skulle bli tillfälliga i
stället för permanenta uppehållstillstånd. Dessutom begärde man av
EU att asylsökande skulle omfördelas från Sverige till andra EU-länder.
Stefan Löfven motiverade åtgärderna med att kostnaderna för migrationen måste minskas och att man ville skicka en viktig politisk signal
till omvärlden om situationen i Sverige[9].
De förändringar som aviserats i oktober skärptes sedan på initiativ
av socialdemokraterna. Den 24 november 2015 hölls en presskonferens
där regeringen meddelade att det behövdes ett ”andrum” och presenterade en bred överenskommelse om att den svenska asyllagstiftningen
tillfälligt skulle anpassas till minimikrav enligt internationell rätt[6, 10, 11].
”Andrummets” första åtgärd var en lag om stängda gränser för dem
som saknade identitetshandlingar. Lagen motiverades med ”allvarlig
fara för den allmänna ordningen”. Beredningstiden från förslag till beslut var mindre än en månad, och lagrådet kritiserade att remisstiden
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varit för kort för att de och andra remissinstanser skulle kunna ge genomtänkta kommentarer. Lagrådet hävdade också att lagen byggde på
otillräcklig analys och att det fanns risk att den stod i strid mot andra
svenska lagar[12]. Trots kritiken antogs lagen av riksdagen den 21 december 2015. Den 4 januari 2016 infördes ID-kontroll för alla som
passerade gränsen från Danmark, och antalet personer som sökte asyl i
Sverige minskade drastiskt[13].
Samtidigt påbörjades arbetet med att rationalisera Migrationsverkets verksamhet och förbereda gränspolisen för ett stort antal utvisningar med chartrade plan. ”Jag tror att det i vart fall rör sig om 60 000
personer [som ska avvisas], men det kan också bli upp till 80 000” sade
inrikesminister Anders Ygeman i januari 2016, när Migrationsverket
hade hunnit börja pröva endast en bråkdel av alla ansökningar[14, 15].
Justitieminister Morgan Johansson gav samma besked och aviserade
att försämringar i villkoren skulle minska viljan att stanna i Sverige hos
dem som redan kommit hit[16].
Den tillfälliga begränsningslagen

Förslaget om den tillfälliga begränsningslagen möttes av massiv kritik
från svenska och internationella människorättsorganisationer som
Amnesty International, Röda Korset, UNHCR och UNICEF liksom
från Lagrådet, Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Arbetsförmedlingen[17–19]. Trots detta antogs lagen av riksdagen med stöd av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade mot lagförslaget, liksom fyra miljöpartister och en liberal. Övriga liberaler samt
Kristdemokraterna avstod från att rösta[20].
Lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och skulle tillämpas retroaktivt,
med undantag för barn och barnfamiljer som sökt asyl senast 24 november 2015 och som fortfarande är barn när asylprövningen görs.
Detta undantag kom senare att bli praktiskt taget omintetgjort genom
Migrationsverkets praxisändringar och genom att många barn hann
fylla 18 eller blev uppskrivna till vuxen ålder i samband med prövningen. (Se kapitel 4.2 och 4.3.)
Tillfälliga uppehållstillstånd blev det normala i stället för permanenta. Skyddsgrunden övriga skyddsbehövande uteslöts och särskilt eller
synnerligen ömmande omständigheter begränsades kraftigt, något som i
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ett slag försämrade möjligheterna till asyl, inte minst för de ensamkommande barnen. Rätten till familjeåterförening begränsades och
förbands med hårdare försörjningskrav. I och med denna lag ligger
Sverige på EU:s miniminivå när de gäller asylrätt, något som också var
regeringens uttryckliga avsikt med lagen.
Dublinförordningen

Dublinförordningen är en europeisk förordning från 1990. Den reglerar vilken medlemsstat som ansvarar för en asylsökande inom Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Enligt
förordningen ska en asylansökan endast behandlas av ett av länderna.
Många av 2015 års asylsökande hade valt just Sverige på grund av den
jämförelsevis generösa asyllagstiftningen och möjligheterna för barn
och ungdomar. När Sveriges asyllagstiftning ändrades till att läggas på
EU:s miniminivå innebar Dublinförordningen att de inte kunde ångra
sig och i stället söka asyl i ett annat land[21, 22].
Nya bidragsregler

De 1 juni 2016 ändrades Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA). Rätten till dagersättning och till boende i Migrationsverkets
asylboenden upphörde för asylsökande som fått nej på sin asylansökan
och inte återvänder frivilligt. Familjer med barn under 18 år undantas
från detta men får minskad ersättning[22].
När de många ensamkommande placerades i kommunerna 2015
hade kommunerna rätt till statsbidrag för asylsökande unga upp till 21
års ålder, om de var placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) och detta
hade påbörjats innan de fyllde 18. För att minska statens kostnader för
denna grupp infördes 1 januari 2017 ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga[23]. Kommunens ersättning för 18–21-åringar inskränktes till dem som var placerade med
stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller
hade motsvarande vårdbehov. För övriga 18-åringar – alltså det stora
flertalet – övergick ansvaret till Migrationsverket.
Detta innebar att de asylsökande ungdomar som fyllde eller skrevs
upp till 18 år skulle flytta till Migrationsverkets förläggningar. Om de i
stället valde att bo på annat sätt var de berättigade till dagersättning
motsvarande knappt 2 000 kronor i månaden.

46

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 47

De nya reglerna ledde till att många ungdomar blev av med sina
kommunala HVB-hem eller familjehem och förväntades flytta till vuxenförläggningar i andra delar av landet. De skulle då lämna den familj
och övriga sociala nätverk de knutit an till och ofta också förlora möjligheten att fortsätta sin skolgång. Många ungdomar valde att stanna i
den kommun där de rotat sig, och en mängd familjer tog på sig uppgiften att bli deras frivilliga familjehem. (Se kapitel 6.4.3.)
Gymnasielagarna 2017 och 2018

2017 och 2018 antog riksdagen två lagändringar som innebar att en del
av de ensamkommande ungdomarna skulle få stanna i Sverige för
gymnasiestudier efter att de fått avslag på sin asylansökan[24, 25]. Båda
lagarna fick mycket hård kritik redan innan de antogs. Den första visade sig få mycket liten betydelse och omfatta bara något hundratal
personer. Gymnasielagen från 2018 gav tillfälliga uppehållstillstånd åt
ungefär 7 500 personer och var under de kommande åren ett återkommande inslag i debatten om asyl och flyktingmottagande. Gymnasielagarna och deras följder presenteras närmare i kapitel 5.5.
Förlängningen av den tillfälliga lagen

När åtstramningarna infördes 2015–16 sades det tydligt att de var tillfälliga svar på en akut kris. Antalet asylsökande till Sverige minskade
drastiskt, men det berodde till stor del på att hela EU stängde sina
gränser och slöt ett avtal med Turkiet. I Svenska Röda Korsets rapport
2018 beskrivs de allvarliga konsekvenserna av den tillfälliga lagen[26]:
”Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. Det konstateras också att det
inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte”.
Men Sverige valde en fortsatt restriktiv politik. I maj 2018 förlängde
regeringen gränskontrollerna med hänvisning till den allmänna ordningen och säkerhetsläget[27]. Den 18 maj 2019 beslutade en i stort sett
enig riksdag att förlänga den tillfälliga begränsningslagen i ytterligare
två år. Reglerna om familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande gjordes dock något mer generösa[28].
Förlängningen av lagen gjordes trots omfattade kritik från många
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remissinstanser. Migrationsverket påpekade att lagen var mycket svår
att tillämpa[29] medan asylrättsjurister[30], människorättsorganisationer
[31, 32]
och ett 60-tal migrationsforskare[33] uttryckte sin oro över bristen
på rättssäkerhet och humanitet. Företagarna, TCO och Akademikerförbundet förordade en återgång till permanenta uppehållstillstånd medan LO varnade för en liberalisering av reglerna och menade att lagen
borde förlängas i sin helhet, utan de föreslagna uppmjukningarna[34].
Barnkonventionen 2020

FN:s barnkonvention formulerades 1989 som en del av folkrätten och
ratificerades då av Sverige. Fån och med 2020 har den status av svensk
lag, vilket i teorin innebär en förstärkning av barns rätt att komma till
tals och bli lyssnade på i asylprocessen. Barnkonventionen förändrar
dock inte möjligheterna för barn att få uppehållstillstånd eftersom
detta regleras i Utlänningslagen[35].
Migrationspolitiska kommittén 2019–2020

I juni 2019 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida
svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en långsiktigt hållbar
ordning. Utgångspunkten var att ”migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.” Representanter för samtliga riksdagspartier ingick i kommittén och den uttalade ambitionen var att få till en
bred överenskommelse. Detta lyckades inte och den utredning som
presenterades i september 2020 innehöll i stället ett antal förslag som
vart och ett stöddes av en majoritet bestående av olika partier. Det
enda parti som stödde samtliga förslag var socialdemokraterna. I oktober 2020 enades regeringspartierna om att skicka ut utredningen på remiss[36] och i december presenterade regeringen med stöd av
Centerpartiet en kompletterande promemoria som bland annat föreslår att barn och även vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd
om omständigheterna är särskilt ömmande[37].
Efter remissbehandling[38, 39] antogs lagförslaget inklusive den kompletterande promemorian[40, 41]. Detta innebär att stora delar av den
tillfälliga lagen har införlivats i den ordinarie utlänningslagen. I förhållande till 2014 års version av utlänningslagen har två viktiga förändringar nu gjorts bestående: tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln
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och det ställs högre försörjningskrav för att kunna få återförenas med
anhöriga. Det är dock mycket oklart hur länge denna lag kommer att
gälla. M, KD, och SD vill ha en skärpning av lagen för att minska invandringen och har lovat att riva upp den om de får makten efter nästa
val. V röstade för regeringens förslag som ”det minst dåliga” men lovade att tillsammans med den flyktingvänliga folkrörelsen göra allt för
att få till en migrationslag som gör Sverige till en bättre plats att leva
på.
Referenser: Se sid. 494

Beslut i Riksdagen 22 juni 2021
Reglerna i utlänningslagen ska ändras (SfU28)
För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human,
rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Ändringarna innebär bland annat att
• uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel
ska vara tidsbegränsade
• permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att
personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år,
och om vissa särskilda krav är uppfyllda
• det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på
grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
• försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den
som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
• en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd
och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska
kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt
ömmande.
Hämtat från Riksdagen.se
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2.2 Vilka var 2015 års flyktingar –
och hur gick det för dem?
Karin Fridell Anter
Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina
årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Med en större forskningsinsats skulle man kunna nå längre. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och presenteras därför i avrundad form. I
bilaga A finns tabeller som visar hur siffrorna i texten räknats fram
och vilka källor som använts.

Under 2015 sökte ungefär 163 000 människor asyl i Sverige. Av dem
kom 29 000 under det första halvåret, en siffra som låg något under
halvårsgenomsnittet för åren 2013–14. Från juli ökade antalet asylsökande från Mellanöstern och Afghanistan. Den enskilt största gruppen
var syrier (51 300 personer) och den näst största var de med afghanskt
medborgarskap (41 600 personer). Den tredje största gruppen kom
från Irak (20 900 personer) och dessutom kom människor från bland
annat Eritrea, Somalia och Iran. 7 700 personer registrerades som
statslösa.
Behandlingen av asylansökningarna tog flera år och först i juni 2020
presenterade Migrationsverket en sammanställning av resultatet[1]. Av
dem som kom 2015 fick nästan 99 000 personer uppehållstillstånd.
Drygt 84 000 av dem fick bifall i första instans, alltså Migrationsverket.
Drygt 11 000 fick nej från Migrationsverket men beviljades uppehållstillstånd efter överklagan till migrationsdomstol. Drygt 3 000 personer
fick avslag på sin asylansökan men fick sedan uppehållstillstånd via till
exempel anknytning eller arbete, så kallat spårbyte. Andelen bifall
skiljde sig kraftig mellan olika nationaliteter.
Drygt 60 procent av uppehållstillstånden var permanenta, medan
resten var tillfälliga på antingen 3 år eller 13 månader. I och med den
”tillfälliga” begränsningslagen, som antogs sommaren 2016, blev tillfälliga uppehållstillstånd det normala, oavsett när personen hade kommit
till Sverige.
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Ursprungsländer

Syrien var 2015 världens minst fredliga land. Sedan 2011 pågick ett inbördeskrig mellan en rad olika grupperingar, med stor internationell
inblandning. Under 2015 dödades nästan 49 000 människor[2] och den
sammanlagda dödssiffran i kriget uppskattades i augusti 2015 till
250 000. I juli 2015 beräknades över fyra miljoner syrier ha flytt till
grannländerna, varav nästan hälften till Turkiet. Ytterligare 7,6 miljoner levde som internflyktingar. Den humanitära katastrofen innebar
bland annat att 70 procent av befolkningen saknade dricksvatten och
en tredjedel led av matbrist. Alla stridande grupper har begått övergrepp mot civilbefolkningen[3–5].
Afghanistan är Asiens fattigaste land och ett av världens mest korrupta.
Sedan 1979 har där ständigt varit krig med stor utländsk inblandning.
Afghanerna var den näst största gruppen av dem som kom till Sverige
och de som fick vänta längst på besked. Därför ägnar vi bokens avsnitt 3
åt en mer ingående presentation av situationen i Afghanistan.
Irak var 2015 det tredje värst krigsdrabbade landet i världen. Regeringstrupperna, med internationellt stöd, bekämpade terroristorganisationen IS (Daesh). Under andra halvåret 2015 dödades minst 3 500
civila i terrorbrott och krigshandlingar. I de områden som hölls av IS
begicks systematiska övergrepp mot civilbefolkningen, på en nivå som
av FN benämndes som krigsbrott, brott mot mänskligheten och möjligen folkmord. Över 1 500 kvinnor hölls som sexslavar av IS. Även regeringstrupperna och andra militära grupper begick övergrepp mot
civila. I slutet av 2015 beräknades antalet internflyktingar i Irak till
över 3,3 miljoner[3, 6].
Eritrea är en av världens hårdaste diktaturer med hård förföljelse mot
oliktänkande. Rättssystemet är i praktiken styrt av regeringen och Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och andra observatörer tilllåts inte övervaka förhållandena i fängelserna. 1998–2000 pågick ett
krig med Etiopien, vilket medförde stor förödelse och gjorde 500 000
eritreaner hemlösa. Gränsen mellan de båda länderna är sedan dess föremål för ständig konflikt. Många unga män och kvinnor flyr från landet för att undvika värnplikt, som kan pågå i åratal[7, 8].
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Somalia är ett av de mest krigsdrabbade länderna i Afrika. Sedan 2009
pågår ett inbördeskrig mellan regeringen och ett antal islamistiska organisationer, där Al Shabab är den mest kända. Civilbefolkningen
drabbades 2014–2015 av våld och övergrepp inte bara från upprorstrupperna utan också från både regeringstrupper och den afrikanska
unionens styrkor som fanns i landet för att bekämpa Al Shabab. Den
svaga regeringsmakten ledde till stor rättsosäkerhet och till maktstrider
mellan olika klaner. Landet drabbas regelbundet av torka med ständig
matbrist som följd, vilket drabbar internflyktingarna värst. 97 procent
av flickorna utsätts för kvinnlig könsstympning[9-11].
Iran har hårda inskränkningar vad gäller yttrandefrihet och mötesfrihet och accepterar inte sådant som ”skymfande av profeten” eller ”propaganda mot staten”. Kvinnors rättigheter är kraftigt begränsade och
homosexuella handlingar straffbara. Dödsstraff är vanligt – under 2015
avrättades cirka 1 000 personer – och dessutom finns bestraffningar
som offentlig piskning och avhuggande av kroppsdelar[12, 13].
Migrationsverkets statistik baseras på medborgarskap och inte på vilket land man faktiskt har bott i. Många av de afghanska medborgare
som har sökt asyl i Sverige har levt som flyktingar i Iran eller Pakistan
och kanske aldrig ens varit i det som räknas som deras hemland. I Iran
har de bland annat hotats av tvångsrekrytering till de syriska trupper
som deltagit i Syrienkriget på Assadregimens sida. Närmare hälften av
de ensamkommande afghanska ungdomar som sökt asyl i Sverige uppskattas vara uppvuxna i Iran[14].
Många asylsökande tillhör folkgrupper som finns i flera länder och
kan ha flytt just för att de tillhör en förföljd minoritet. Information om
detta går inte att utläsa ur Migrationsverkets siffror. Några sådana
grupper är
* Hazarer, en shiamuslimsk minoritet i det sunnimuslimska Afghanistan. Många hazarer lever som flyktingar i Iran eller Pakistan. En stor
del av de ensamkommande barn som flytt till Sverige är hazarer[15].
* Kurder lever som minoritetsfolk i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. De
är utsatta för olika grad av förtryck, och kurdiska grupper utgör både
politisk opposition och militära motståndsrörelser mot respektive centralregering[16].
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* Yazidier är en religiös minoritet i Syrien och Irak. 2014 fördrevs de
från sina hem av IS och utsattes för mycket hårda övergrepp, något
som EU-parlamentet betraktade som folkmord[17].
* Uigurer är en muslimsk minoritetsgrupp i Kina, där de utsätts för
hårt förtryck. Uigurer bor också i grannländerna Kazakstan, Uzbekistan och Kirgizistan[18].
Långa väntetider

Av dem som sökte asyl år 2015 fick cirka 21 000 sina besked samma år,
medan de övriga fick vänta. Under 2016 prioriterade Migrationsverket
de ärenden där det fanns presumtion, alltså ett generellt beslut om att
det räckte med att kunna visa varifrån man kom. Därmed fick i stort
sett alla syrier och eritreaner sina besked innan slutet av 2016. Afghanernas och irakiernas fall sågs från början som mera svårbedömda och
fick vänta.
I slutet av 2016 var det minst 28 400 afghaner och 10 000 irakier
som kommit 2015 och som fortfarande väntade på besked i sitt grundläggande asylärende. Två år senare var motsvarande siffror minst 300
afghaner och 200 irakier. Inte heller under 2019 avgjordes alla kvarvarande ärenden från 2015, och så sent som i september 2020 var ett fåtal
av dem fortfarande inte avgjorda. För dessa har vi ingen uppgift om
nationalitet.
Väntetiderna innebar att människor tvingades leva i ovisshet under
lång tid. Vissa, men långt ifrån alla, hade rätt att arbeta under väntetiden. De som bodde på Migrationsverkets förläggningar kunde bli flyttade till en annan del av Sverige med kort varsel, och de som hade
lyckats hitta bostad på annat sätt fick knappt 2 000 kronor i månaden
för att täcka alla utgifter. Som asylsökande hade de inte fullständiga
personnummer, vilket kunde skapa stora problem i kontakten med
myndigheter, begränsade rätten till sjukvård och gjorde det omöjligt
att öppna bankkonton.
Den avgörande nackdelen med att vänta länge var att man blev bedömd efter den nya tillfälliga lagen i stället för den utlänningslag som
gällde när man kom (se vidare kapitel 2.1). Från 20 juli 2016 blev det
mycket svårare att få permanenta uppehållstillstånd, och villkoren för
familjeåterförening försämrades drastiskt. Dessutom försvann möjligheten att få asyl som övrigt skyddsbehövande – ett skyddsskäl som
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gällde den som ”på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller andra
svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp.” Även skyddsskälet särskilt ömmande
omständigheter togs bort, vilket drastiskt försämrade chanserna för
barn att få asyl.
Asylsökande från Syrien

Drygt 51 000 av 2015 års asylsökande kom från Syrien. Redan år 2013
hade Sverige, som första land i EU, beslutat att syrier som sökte asyl i
Sverige skulle få permanenta uppehållstillstånd och rätt att ta hit sina
familjer[19]. Även de drygt 7 200 eritreanerna omfattades av motsvarande så kallade presumtion. Det var med den vetskapen som dessa
människor sökte asyl i Sverige. Men löftet infriades bara för en del.
Syriernas fall var lätta att bedöma eftersom uppehållstillståndet var
näst intill självklart om de kunde visa varifrån de kom. En större andel
av dem hade också pass som accepterades som identitetshandlingar[20].
För att kunna fatta besluten så fort som möjligt började Migrationsverket med de lätta fallen. När den tillfälliga lagen trädde i kraft sommaren 2016 hade många syrier hunnit få permanenta uppehållstillstånd
och möjlighet till familjeåterförening. De som inte hann få sina beslut
innan lagen trädde i kraft fick i stället tillfälliga uppehållstillstånd, oftast på 13 månader och utan rätt till familjeåterförening.
I stort sett alla syrierna från 2015 hann få sina beslut samma år eller
2016, och av dem fick 92 procent någon typ av uppehållstillstånd. De
som fick tillfälliga tillstånd har sedan oftast fått dem förlängda, och genom 2019 års förlängning av den tillfälliga lagen har vissa också fått
rätt att återförenas med sina familjer. Denna rättighet är dock mest formell eftersom det krävs att den nyanlända ska kunna försörja sin familj
och ha kontrakt på en tillräckligt stor bostad.
Asylsökande med afghanskt medborgarskap

Den afghanska gruppen sökande var den näst största efter syrierna och
skiljde sig från övriga nationaliteter genom att hela 56 procent registrerades som ensamkommande barn. Afghanistan var ett land i kaos med
stort och ökande våld mot civila. Många hade levt större delen av sina
liv som flyktingar i Afghanistans grannländer Iran eller Pakistan, men
genom sina föräldrar var de afghanska medborgare och det var gent-
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emot Afghanistan deras asylskäl skulle prövas.[15] Det betyder att hot
från personer i uppväxtlandet aldrig togs upp i asylprocessen. Inte heller tog man hänsyn till att många flytt från Iran för att slippa bli
tvångsrekryterade till de iransk/afghanska förband som deltog i syrienkriget på Assadregimens sida.
Om deras ansökningar prövats mot den lag som gällde när de kom
skulle många av dem kunnat få asyl som övrigt skyddsbehövande. De
23 000 som registrerades som ensamkommande barn hade kunnat få
uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. De
flestas uppehållstillstånd skulle ha varit permanenta.
Så blev det inte. De allra flesta afghanska medborgarna fick vänta
tills den tillfälliga lagen trätt i kraft, och oftast ännu mycket längre. När
de väl stod på tur att få sina ansökningar prövade hade Afghanistan
gått om Syrien som det land i världen där flest människor dog av krigshandlingar (27 000 respektive 20 000 år 2017)[2, 21]. Det betydde dock
inte att afghaner fick stanna i Sverige. Bara knappt 14 000 afghanska
barn och vuxna – 33 procent av de sökande – fick uppehållstillstånd
vid Migrationsverkets prövning.
Ytterligare 6 000 afghanska medborgare fick uppehållstillstånd efter
överklagan till domstol. Domstolarna ändrade alltså Migrationsverkets
beslut för nästan en fjärdedel av de afghaner som överklagade, en siffra
som var betydligt högre än genomsnittet för alla nationaliteter. Trots
detta fick bara knappt hälften av afghanerna uppehållstillstånd, att
jämföra med över 90 procent av syrierna och eritreanerna[22].
Totalt fick drygt 20 000 afghanska medborgare uppehållstillstånd.
11 000 fick permanent uppehållstillstånd, och av dem hade hälften
kommit som ensamkommande barn. Resten fick tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller kortare, beroende på vilka skyddsskäl de ansågs
ha[22].
Ensamkommande barn med afghanskt ursprung

Cirka 23 000 personer registrerades som ensamkommande afghanska
barn när de sökte asyl 2015. De fick vänta mycket länge på sina beslut,
och nästan 4 000 av dem hann fylla 18 år innan beslutet fattades. Därmed behandlades de inte som barn utan som vuxna vid beslutet. Av
dem som hunnit fylla 18 fick endast 14 procent bifall i första instans.
Ytterligare 10 000 fick sin ålder uppskriven av Migrationsverket (med
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eller utan medicinsk åldersbestämning) och av dem fick endast 8 procent bifall. Skillnaden är här mycket stor mot dem som fortfarande bedömdes vara barn när de fick sina beslut. Av dem fick hela 75 procent –
6 500 personer – uppehållstillstånd i första instans, varav de flesta permanenta[23].
Färre än 800 åldersuppskrivna afghanska medborgare fick alltså uppehållstillstånd i första instans medan över 9 000 fick avslag. Uppskrivningen i ålder gjordes med metoder som har fått hård kritik för att
vara godtyckliga och rättsosäkra (se kapitel 4.2) och fick mycket stor
betydelse för de personer det gällde. De som fått sin ålder uppskriven
gick miste om möjligheten att få den relativt generösa bedömning som
gällde barn och fick samtidigt uppehållstillstånd i betydligt lägre grad
än de som av egen kraft hunnit fylla 18.
Även de som fyllt 18 av egen kraft fick oftast avslag, men hade ändå
nästan dubbelt så stor chans att få asyl jämfört med dem som skrivits
upp till 18. Det kan bero på att de åldersuppskrivna schablonmässigt
ansågs ha ljugit om sin ålder, vilket användes för att ifrågasätta deras
trovärdighet och därmed kunna avfärda deras berättelser.
Av dem som fortfarande bedömdes som barn när de fick sitt beslut
fick alltså majoriteten permanent uppehållstillstånd. 1 000 barn fick
tillfälliga uppehållstillstånd som skulle omprövas efter myndighetsdagen. Över 2 000 minderåriga fick avslag men har fått vänta på utvisning tills de fyller 18, eftersom barn utan ”ordnat mottagande” inte kan
utvisas till Afghanistan. När de väl fyller 18 har de inte längre rätt att
stanna i Sverige. Se vidare kapitel 4.4.
Afghanska vuxna och familjebarn

Alla afghanska asylsökande var inte ensamkommande barn. Av dem
som kom 2015 var cirka 6 400 vuxna utan barn, därav ungefär 1 000
kvinnor. Dessutom kom ungefär 2 900 barnfamiljer med totalt 5 000
vuxna och 6 600 barn[24].
Nästan hälften av barnföräldrarna fick uppehållstånd, och tillsammans med dem cirka 36 procent av familjebarnen. För de vuxna utan
barn var bifallsprocenten mycket lägre – uppskattningsvis 11 procent,
vilket innebär ungefär samma nivå som för de ensamkommande som
bedömdes som vuxna.
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De som fick nej

Efter Migrationsverkets prövning var det totalt ungefär 27 000 personer med afghansk bakgrund som hade fått avslag på sina asylansökningar. Av dem var
• Ungefär 2 200 ensamkommande barn som fortfarande bedömdes
vara barn
• Ungefär 12 600 ensamkommande barn som hade fyllt eller skrivits
upp till minst 18 år
• Ungefär 4 200 barn som kommit tillsammans med sin familj och ytterligare ett okänt antal som fötts under tiden i Sverige.
• Ungefär 2 600 vuxna med barn
• Ungefär 5 700 vuxna utan barn
Ungefär 6 000 av alla dessa fick sedan uppehållstillstånd efter överklagan till Migrationsdomstolen, och ett fåtal fick stanna genom att byta
spår till att bli arbetskraftsinvandrare. Ett okänt antal har också fått ny
prövning efter att ha ansökt om verkställighetshinder.
Och de övriga, de som fortfarande inte fått uppehållstillstånd?
• Ungefär 2 300 har rest till Afghanistan under 2016–2020. Av dem
deporterades minst 619 med tvång[25].
• De flesta som fått avslag som barn har fått vänta i Sverige tills 18årsdagen då det blir möjligt att utvisa dem som vuxna
• Av de ensamkommande som fyllt eller skrivits upp till 18 vid beslut
har ungefär 7 000 fått tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen, med oklara möjligheter att sedan få jobb och därmed slippa
utvisning.
• Barnfamiljerna har inte kunnat tvångsutvisas men föräldrarna har
inte rätt att arbeta utan de tvingas leva på minimala bidrag från staten. När barnen fyller 18 kan de utvisas som vuxna och det förekommer att pojkar då kan betraktas som ”manligt beskydd” för sina
mödrar och syskon.
• Flera tusen, av alla kategorier, har flytt vidare inom Europa och i
många fall fått uppehållstillstånd i andra länder.
Bättre siffror än så kan vi inte få fram. En grov uppskattning är att
7 000–8 000 afghanska medborgare lever i Sverige utan uppehållstillstånd och att ungefär lika många till riskerar att hamna i den situatio-
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nen när de fyller 18 år och blir utvisningsbara, eller om de inte får jobb
som uppfyller nya gymnasielagens krav.
Ytterligare frågor

Informationen i det här kapitlet bygger på uppgifter som tagits fram
allt eftersom, som underlag för artiklar och delrapporter om specifika
ämnen. Med en samlad forskningsinsats skulle man säkert kunna nå
mycket längre. Några frågor som skulle vara intressanta att få belysta är
• Vilka kategorier av sökande (kön, ålder etc.) har fått asyl efter överklagan till domstol – och med vilka motiveringar?
• Hur många personer har ansökt om verkställighetshinder och ny
prövning? Hur många har fått detta beviljat? Hur många har sedan
fått uppehållstillstånd i sin nya prövning?
• Hur många barn har fötts i Sverige med en eller två föräldrar som är
asylsökande eller som nekats asyl? Hur har frågan om dessa barns
uppehållstillstånd behandlats? Hur många har fått uppehållstillstånd respektive avslag?
• Hur många som fått avslag i Sverige har sedan fått asyl i andra länder – och med vilka motiveringar?
• En utvärdering av åldersbedömningarna. Hur många åldersuppskrivningar har skett med respektive utan medicinsk åldersbedömning? Hur många fick sin ålder sänkt i domstolen? Vilka
motiveringar har använts i båda fallen?
• En utvärdering av nya gymnasielagen vad gäller beslut i Migrationsverk och domstolar och grunderna för dessa.
• En kvantitativ uppsummering av hur många som fått uppehållstillstånd respektive avslag efter att ha påbörjat och eventuellt avslutat
studier med hänvisning till nya gymnasielagen.
• En uppföljning av vad som händer med dem som blir kvar i Sverige
utan uppehållstillstånd.
Referenser: Se sid. 496
Tabellbilaga A: Se sid. 482
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2.3 De satte foten på svensk jord –
vad hände sedan?
Ingrid Eckerman
Kapitlet utgår från vad ensamkommande afghanska ungdomar har berättat, men mycket gäller också för andra flyktingar. Ett avslutande avsnitt handlar om barnfamiljerna som kom till Sverige.
Vi har hört deras historier, vi vet varför de gav sig iväg. De som kom
från Afghanistan har ofta blodiga historier: de har själva sett familjemedlemmar våldtas och mördas, de har hört hotet från farbrodern
som kräver systern som hustru åt sig själv, de har sett människor stenas
eller skjutas, de har själva blivit våldtagna, kanske som danspojkar. De
har upplevt våldet in på bara kroppen.
De som kommer från Iran har sin familjs hedersskuld på lite större
avstånd; föräldrarna hemlighåller den för att inte oroa barnen. Tills
den dagen då personen vars heder kränkts hittar dem, och familjen eller åtminstone äldste sonen brådstörtat måste ge sig iväg, utan att riktigt veta varför. Som afghan, och ofta hazara, blir man ständigt
trakasserad och diskriminerad i Iran. De 16-åriga pojkarna plockas ut
av polisen för att, under hotet av att annars sändas till Afghanistan, förmås att bli kanonmat i de iranska förband som slåss i Syrien på Assadregimens sida.
Vi har hört om resan hit. Om hur man packats ihop i personbilar eller på lastbilsflak. Hur man rest dagar utan vatten och mat. Hur döda
barn kastats från flaket. Hur man hängt under bilar och bussar. I Turkiet jagades man med hundar och vapen och blev satt i fängelse.
Många, både pojkar och flickor, blev våldtagna av polisen. Familjerna
delades – barn och kvinnor fick åka bil, pojkar och män fick gå. Ofta
återsåg man aldrig varandra. Kanske fick man arbeta under usla förhållanden för att få pengar till smugglarna. Slutligen, efter dagars väntan,
packades man in i en liten gummibåt efter att ha lämnat packningen
kvar. Kanske fick man slänga det allra sista från båten – de viktiga papperen. Eller hoppa ner i vattnet trots att man inte kunde simma, och
under timmar hänga i ett rep efter gummibåten. Vandra, vandra, utan
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mat eller vatten. Se dem bli liggande som inte klarade av den nattliga
vandringen över berget, eller inte hann över gränsen i tid.
Sverige

De nådde mer människovänliga delar av Europa. De fick åka tåg norrut. En del hade hört gott om de nordiska länderna, speciellt Sverige,
och siktade in sig på det. Så kom den dagen då de klev av tåget på
Malmö centralstation. ”Det var första gången i mitt liv jag mötte vänliga människor”, sade en kille.
Vi har sett bilderna. Vi vet att det var kaos. Jag är inte säker på att
ungdomarna upplevde det på samma sätt. De hade kommit till en stad.
Någon såg till att de fick mat. De togs någonstans där de fick sova en
natt eller två eller tre. De mötte någon som frågade dem om deras
namn, varifrån de kom och vilken dag de var födda. Ibland sattes de på
ett nytt tåg till en annan stad där någon frågade om deras namn, varifrån de kom och vilken dag de var födda. De togs någonstans där det
fanns en massa madrasser på golvet där de fick sova en natt eller två eller tre. En buss kom och hämtade dem till ett ställe med några hus och
en väldig massa träd. När de talat om sitt namn, varifrån de kom och
vilken dag de var födda fick de en säng att sova i och konstig mat i magen. Kanske fick de också en jacka och andra skor i stället för de utslitna gympadojorna – det var förskräckligt kallt ute.
Under resan hade de förstått att Europa är väldigt annorlunda än
det land de kom från. Men nu skulle de verkligen förstå allt på riktigt.
Hur badrummen och toaletterna fungerar. Att man har lakan i sängarna och speciella nattkläder. Att man inte äter platt bröd till varje måltid. Att man kan se tjejer i ögonen. Att dagarna är korta och nätterna
långa. Att det är kallt ute och varmt inne.
Så småningom fick de komma till något ställe där de kunde stanna
längre. Det kunde vara en familj, en ensam tant eller farbror eller ett
hvb-hem med svensk och utländsk personal, både män och kvinnor.
Det kunde vara mitt i en stor stad, men det kunde också vara i ett litet
samhälle eller på en gård på landet. Några fick ta flygplanet väldigt
långt bort – där möttes de av vänliga människor med tulpaner i händerna.
Alla fick en person som hette god man och en som hette social. De
här två personerna bestämde över en – hur man skulle bo, hur mycket
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pengar man fick, vad man skulle handla och allting. Många gode män,
som också kunde vara kvinnor, var snälla, men en del brydde sig inte
så mycket om sin ungdom – kanske för att de hade alldeles för många
att ta hand om. Några var elaka, kanske rasister.
Alla ungdomar var ivriga att få börja skolan och lära sig det nya landets språk. Men det tog tid för det nya landet att ordna med skola och
lärare till alla dem som kommit. Då kom det andra människor – en del
talade till och med ungdomarnas språk – och bjöd in dem att spela fotboll, att dricka kaffe och försöka prata svenska, att spela och sjunga. De
kunde få sportutrustning, musikinstrument, böcker och många andra
saker av de vänliga människorna.
Innan sommaren hade de flesta fått en skola att gå till. Vilken lycka!
Nu kunde man se hur framtiden öppnade sig – kanske man skulle bli
läkare som släkten ville? Allra lyckligast var de som aldrig tidigare gått i
någon skola, inte ens koranskolan. Man fick kämpa hårt; att lära sig en
ny kalender, ett nytt alfabet och ett nytt språk går inte av sig självt.
Vardagen blev inte som man tänkt sig

Livet i Sverige blev inte så lätt för de nyanlända ungdomarna. En del
hade tur, kom till familjer där de blev som familjemedlemmar. Detta
gällde framför allt de riktigt unga. Andra blev inhysingar som inte ens
fick äta med familjen. Många kom till hvb-hem där personalen ofta var
ung och oerfaren. Här förekom mobbing mot t.ex. hbtq-personer, och
också motsättningar mellan folkgrupper och nationaliteter. Flickorna,
som var i minoritet, kunde råka illa ut. I enstaka fall skedde otillbörliga
närmanden från personalen till ungdomarna.
De flesta fick flytta några gånger under sitt första år i Sverige. Men
en del fick fortsätta att flytta. Kanske hvb-hemmet lades ner, kanske en
kommun, som inte själv ville ta hand om sina anvisade ungdomar, hittade ett billigare boende någon annanstans. När de blev 16 år fick en
del flytta till stödboenden där de i stort sett fick klara sig själva. De som
fyllde 18 eller blev åldersuppskrivna fick komma till ett av Migrationsverkets vuxenboenden och förlorade samtidigt inte bara sin gode man
utan ofta också möjligheten att gå i skola. Allt eftersom boendena av
besparingsskäl lades ner fick de flytta vidare. För varje flytt förlorade
de en bit av sitt sociala nätverk.
Många reagerade mot att ungdomarna tvingades flytta. Lärare, gode

61

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 62

män, familjehem, kontaktpersoner, idrottsföreningar hjälptes åt att
hitta nya hem åt ungdomarna, ibland i familjer och ibland i boenden
som administrerades av civilsamhället. (Se kapitel 6.4.3.) Men en del
förblev hemlösa. De valde att flytta runt mellan kompisar eller till och
med att sova på järnvägsstationen hellre än att flytta från orten. Det
allra viktigaste var att få fortsätta i skolan.
Asylprocessen

De väntade och väntade. Äntligen, när de varit i Sverige ett eller två år,
började asylprocessen. Då fick de en advokat, ett juridiskt ombud som
var utsedd av Migrationsverket och faktiskt inte behövde vara advokat.
I bästa fall fick de träffa ombudet och berätta sin historia före förhöret,
som Migrationsverket kallade intervju. Om de fortfarande hade en god
man var hen oftast med under intervjun.
Vad handläggaren frågade om varierade. Ibland var det mest om födelsedatum, ibland mest om byn där de kom ifrån, ibland om något
annat. Allt gick genom tolk, vilket tog tid. Ofta talade tolken farsi i stället för dari, vilket kunde ställa till problem. En del ungdomar hade lärt
sig så pass mycket svenska att de rättade tolken – vilket inte uppskattades av handläggaren eller tolken. Efter intervjun kunde advokaten
lämna in rättelser, men det var svårt för ungdomen att få något grepp
om vad som egentligen skrevs.
De första avslagen kom under 2016, och under följande år blev det
alltmer klart att de flesta skulle få avslag. Det blev en chock för ungdomarna såväl som för människorna runt omkring dem. I avslagen ingick
ofta en åldersuppskrivning, med eller utan medicinsk åldersbedömning som grund. Inte bara ifrågasattes deras berättelser, utan också deras identitet. De flesta överklagade sina avslag, men det blev snart
tydligt att det sällan ledde till någon ändring.
Ungdomarna lärde sig mycket om det svenska rättsväsendet. Protokoll, asylskäl, åldersbedömning, beslut, avslag, överklagan, prövning,
domstol, överdomstol, verkställighetshinder, återvändarsamtal, återreseförbud, utvisning frivilligt eller med tvång. Parallellt med detta, som
kunde ta två eller tre år, försökte de leva ett liv, gå i skolan, lära sig
svenska. De levde med en kronisk stress som påverkade skolarbetet.
”Min hjärna fungerar inte” sa de ofta.
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Ungdomarna tar initiativ

Ungdomarna började med egna protest- och informationsaktiviteter,
stöttade av civilsamhället. I augusti 2017 satte sig några ungdomar på
Mynttorget i Stockholm, mellan Kungliga slottet och Riksdagshuset.
De väntade på Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.
Gruppen, som tog namnet Ung i Sverige, växte, man satt kvar dygnet
om, men Ribbenvik kom aldrig. Till slut var man så många att man
fick flytta till Medborgarhusets trappa där man blev kvar till oktober,
med en avslutningsfas på Norra Bantorget (se kapitel 6.5). Sittstrejken
skapade kontakter och samhörighet mellan ungdomarna, och de som
var papperslösa hittade en hemvist. Den stora uppslutningen av svenskar, när SD-sympatisörer aviserat en motdemonstration, gav hopp.
Men tiden gick, det blev mörkare och kallare, och intresset från media,
politiker och allmänheten avtog. Uppgivenheten ökade bland ungdomarna, och när aktionen till slut avbröts av polisen var inte många
kvar.
Aktionen uppmärksammades i media, och allmänheten fick upp
ögonen för den här gruppen – på gott och ont. Alla som besökte dem
var inte välvilligt inställda. Liknande aktioner genomfördes också på
andra ställen, där den mest kända och ihärdiga var Sittstrejken i Göteborg.
Gymnasielagarna

De två gymnasielagarna (se kapitel 5.5) delade upp ungdomarna i två
ungefär lika stora grupper: de som fick sitt tillfälliga uppehållstillstånd
(TUT), och de som inte omfattades på grund av omständigheter som
de inte själva kunde råda över.
De som fick TUT fick ett andrum. De hade ett drygt år på sig att
försöka klara grundskolekompetens – i många fall fick de återuppta avbrutna studier. Så gällde det att hitta en utbildning som de skulle
kunna klara och som skulle kunna ge dem jobb. Migrationsverkets
krav på utbildningar var otydliga, och många hamnade på fel utbildningar. Alla som har möjlighet arbetar vid sidan av studierna. Många
försörjer sin familj i Iran, Afghanistan eller Pakistan. De behöver också
ta körkort för att öka chanserna att få jobb.
Coronapandemin slog till samtidigt som de första ungdomarna blev
klara med sin utbildning. Med civilsamhällets stöd och insatser har en
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del fått sina anställningar. Handläggningstiden på Migrationsverket
har förlängts till minst sex månader, och vi vet inte hur många som får
avslag. De stora kullarna blir klara under 2021 och 2022.
De papperslösa

Kvar blev alla de andra, de som inte omfattades av gymnasielagen utan
förblev hopplöst papperslösa. Ungdomar rapporteras ha sovit i soprum, i skogen, i kollektivtrafiken. En del sov under kompisarnas sängar
på förläggningen. Andra vandrar runt mellan kompisar eller får tillfälliga nattplatser av civilsamhällets organisationer. De som har goda
kontakter med svenskar göms undan gränspolisen, som Anne Frank.
Rädslan att tas av polisen finns närvarande hela tiden. Hazarerna med
sina sneda ögon är extra lätta att känna igen.
Tusentals har flytt vidare söderut, till andra länder där de har större
chans till asyl. De rapporterar att trots de tuffa villkoren i andra länder
så möts de med respekt och värdighet av myndigheterna. De blir inte
ifrågasatta på det sätt som sker på Migrationsverket.
Merparten har rest till Frankrike, där det bildades svenskafghanska
kolonier i tältlägren (se kapitel 6.8). Av och till fångas de av polisen och
några har skickats tillbaka till Sverige. En del hamnar i förvaret med
stor risk att skickas till Afghanistan. Ibland släpps de redan på Arlanda,
där de lämnas åt sig själva, oavsett om de har pengar, ytterkläder etc.
För dem som hamnat i förvaret gäller att de som redan har kontakter med svenskar kan få god advokathjälp, och många släpps, ibland till
fortsatt papperslöshet. Risken att slutligen skickas iväg till Afghanistan
är större för dem som saknar kontaktnät.
Idag tror vi att det finns ungefär 5 000 papperslösa f.d. ensamkommande ungdomar med afghansk bakgrund i Sverige, och att cirka
3 000 har flytt vidare till Frankrike. Vi vet inte hur många som kommer
till de närmaste åren när de riktigt unga fyller 18 år och de som tagit
studenten inte får jobb.
Den psykiska hälsan

Barnen och ungdomarna var traumatiserade redan när de kom – av
upplevelser innan de flydde och av upplevelser under flykten. De stod
ensamma i världen, utan familjens och släktens beskydd. De kom till
en värld där allt var annorlunda, där de inte förstod någonting – hur
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man ska bete sig, hur en elektrisk spis fungerar, språket, årstidernas
växlingar …
Just när de börjat få lite fast mark under fötterna, förstå omvärlden,
känna lite trygghet – så rycks marken under fötterna bort. Avslag, bostadslös, hopplös, hjälplös. Har de gjort denna uppoffring förgäves?
Ska de till och med deporteras till ett land de bara känner till från sociala media, där det bara talas om hur farligt det är? Den psykiska hälsan försämrades och självmordstalen steg (se kapitel 5.1 och 5.2).
Barnfamiljerna då?

Familjerna med minderåriga barn övergav allt i sitt hemland på grund
av terrorn, av hoten, av de brott mot hederskonventioner de begått (se
kapitel 5.3). De hamnade ofta på små orter i Sverige där flyktingarna
kunde vara lika många eller fler än den fasta befolkningen. Barnen fick
gå i skolan, de fick kompisar, men inte långvarigt. I takt med att flyktingboenden stängdes fick de flytta och lämna kvar det mesta som de
fått av snälla svenskar. Barnen fick börja om från början med ny skola,
nya lärare, nya kompisar. Detta kunde upprepas gång på gång för en
och samma familj.
En del av de vuxna fick rätt att arbeta, men när familjen fått sitt sista
avslag dras rätten att arbeta in. LMA-ersättningen till vuxna familjemedlemmar halveras, och familjen får leva under existensminimum.
Samtidigt vägrar Afghanistan att ta emot barnfamiljer. De blir kvar i
limbo – utan uppehållstillstånd, utan att kunna utvisas. Sommaren
2019 inledde några afghanska barnfamiljer en sittstrejk på Norra Bantorget i Stockholm. Barnen fick tala inför politiker som grät – men situationen förändrades inte.
Föräldrarna skyddar sina barn. För dem är det absolut omöjligt att
ta barnen till ett land i krig. Några familjer har berättat att de slutgiltigt
tappade hoppet om Sveriges humanitet när Sverige vägrade ta emot ett
litet antal föräldralösa barn efter branden i det stora flyktinglägret i
Grekland. Ett hundratal barnfamiljer har sedan dess flytt igen, till
Tyskland och Frankrike. (Se även kapitel 6.4.2.)
De fick uppleva det stora sveket

De människor som kom till Sverige 2015 kom till ett land med en relativt generös asyllagstiftning. De blev inledningsvis väl mottagna, med
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tanke på hur stor flyktingströmmen var. De kände sig välkomnade och
fick ett hopp om framtiden i ett vänligt land.
Senare förändrades allt. Landet som välkomnat dem sade tydligt
ifrån: ”Vi vill inte ha er”, ”ni är inte önskvärda.” Att höra detta var extra
stigmatiserande för dem som redan tidigare upplevt sig inte önskvärda,
i Afghanistan och Iran. Trots detta anser sig de flesta inte ha något annat val än att stanna i Sverige eller Europa. De vet att risken att talibanerna tar över Afghanistan ökar för varje månad som gått sedan de
kom hit. De vet att deras chanser att få ett värdigt liv i Afghanistan är
obefintliga. De tycker att en osäker tillvaro i Europa, kanske på gatorna, ändå är väldigt mycket bättre än den osäkra tillvaron på gatorna
eller i flyktingläger i Afghanistan.
Det andrum som utvisningsstoppet till Afghanistan i juli 2021 utgör
innebär inte att flyktingarna får uppehållstillstånd. I stället kan de få
leva i limbo på obestämd tid. 2015 års afghanska flyktingar blir kvar –
om inte i Sverige, så i Europa.
Se även

Backlund Å, Ascher H. Vad främjar och hämmar ensamkommande
barns hälsa och integration? En forskningsöversikt. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på
flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet
2021
Suaed, Quassem; Hakimi, Ali Sina. Jag är inte den som jag brukade
vara. En kvalitativ studie om upplevelser av identitetsutveckling hos
ensamkommande pojkar från Afghanistan. C-uppsats, Högskolan i
Dalarna 2020-03-27
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Papperslös i Iran och i Sverige
Utdrag ur boken Mardröm av Erfan Akbari
Min pappa var arméchef i östra Kabul när talibanerna attackerade
Kabul 1995 och ledaren för hazarernas folkgrupp, Abdul Ali Mazari,
dog. Det fanns ingen möjlighet för min pappa att fly till någon annan
del av Afghanistan utan efter en tid var han tvungen att lämna landet. Han tog med sin familj till Iran. Jag var sex månader gammal.
Efter årskurs 5 kunde jag inte gå till skolan längre. Min skola
skulle stänga och jag hade inget ID-kort så jag kunde inte gå i en
iransk skola. Vi hade inte heller råd att betala för andra skolor som
fanns.
Jag började arbeta på ett ställe där de byggde hus. Jag var tvungen
att flytta för att kunna arbeta där. Men jag var så liten och klen så jag
fick laga mat åt de andra arbetarna.
Några gånger gick jag tillbaka hem till mina föräldrar. Men det
kom ofta iranska ungdomar när jag var på hemväg. De hade kniv och
rånade mig på alla de pengar jag hade tjänat ihop. Jag vågade inte annat än att lämna allt till dem, min mobiltelefon också. Det hände
flera gånger och eftersom jag var papperslös invandrare från Afghanistan kunde jag inte gå till polisen och anmäla dem.
En dag när jag var på min arbetsplats kom polisen. De tog fast alla
papperslösa afghaner och skickade oss till ett fängelse som heter Safid sang, vilket betyder den vita stenen.
I fängelset sa de till oss att om vi åkte till Syrien för att kriga mot
IS skulle de köpa iranska ID-kort till oss. Men jag förstod att de ljög
och jag ville inte gå med på deras förslag. Andra av mina vänner hade
åkt till Syrien, men ingen hade kommit tillbaka. Då tog de alla mina
pengar och skickade oss som sagt nej till Herat i Afghanistan.
Det var hemskt att bli dumpad i Herat. Jag kände ingen där. Jag
hade inga kontakter. Jag visste inte vad jag skulle göra.
Jag hittade en smugglare efter några dagar. ”Har du pengar?” sa
han. ”Nej, jag har ingenting”, sa jag. ”Om du jobbar gratis några månader åt mig så kan jag se till att du kommer tillbaka till Iran”, sa han.
Det var en arbetsplats där man byggde hus. En dag kom smugglaren och sa: ”Nu kan du åka till Iran, men du får klara dig själv.”
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…
Vi åkte buss till Malmö station. Där fanns det personer i gula västar
som tog emot oss. När vi kom fram frågade vi efter Migrationsverket.
”Det är jättemycket folk som kommer idag”, sa de till oss. ”Ni kan
inte stanna här, det är bättre att ni reser till Stockholm eller Göteborg
och registrerar er på Migrationsverket där.”
Det här hände den 24 november 2015. Jag hade ingen aning om
vad det skulle betyda för mitt framtida liv att jag åkte vidare till
Stockholm i stället för att registrera mig i Malmö.
När jag kom fram till Stockholm kände jag mig förvirrad. Jag
visste inte hur jag skulle hitta till Migrationsverket. En man som
körde taxi kom fram och sa hej till mig. Han pratade mitt språk, dari.
Han skjutsade mig till Migrationsverket i Solna och jag blev registrerad på en gång. Men sedan jag kom till Sverige hade det blivit ny
dag och jag registrerades först den 25 november. Alltså en dag för
sent för att omfattas av den s.k. nya gymnasielagen som skulle
komma att användas tre år senare för att kompensera oss unga som
fått vänta så länge på asylbesked.
…
Jag ansökte om att få stanna på lagen ändå. Men jag fick avslag. Först
en gång och sedan två gånger trots att jag kunde visa intyg från personer som sa att de hade stått som volontärer på tågstationen i
Malmö just den speciella dagen.
…
Jag är en ungdom och jag kommer få problem för att jag har skrivit
den här självbiografin. Varje gång jag läser genom min text tänker jag
att jag är som en levande död.
Jag är trött på livet och jag har inget hopp.
Just nu är jag ensam. Jag får lite hjälp, för jag har ett svårt liv som
papperslös. Den lilla hjälpen gör att jag kan andras. Jag får hjälp från
Niklas och Josefin för att kunna leva.
Afghanistan är inte säkert, varje dag dör folk där. Jag flydde från
Iran för att jag ville bygga ett nytt liv, där jag får gå i skolan och uppfylla mina mål, men när jag öppnar mina ögon är allt svart och jag är
fortfarande kvar i min mardröm. Jag är nitton år och har varit papperslös i hela mitt liv.
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3.1 Afghanistan: Varför man flyr
och inte kan återvända
William Maley
En längre version är publicerad i Dagens Arena 2021-03-20.
Originalartikeln på engelska finns på hemsidan Den onödiga flyktingkrisen (onodigaflyktingkrisen.se).
Människor kan fly från sitt land av många anledningar, det visas tydligt
av fallet Afghanistan.
En del människor är förutseende. De ser tydliga tecken på att en katastrof närmar sig och vill ge sig av innan det är för sent[1]. Andra har
antingen själva upplevt direkt förföljelse, såsom den beskrivs i FN:s
flyktingkonvention från 1951, eller har sett hur människor som de
själva blivit förföljda. Somliga flyr från situationer där en försämring
av de politiska villkoren eller ökande konflikter gör det troligt att förföljelse är överhängande – situationer som kan ha komplicerade orsaker som kräver noggrann analys.
När man frågar flyktingar om varför de flydde, svarar de knappast
med formuleringar hämtade från sociologi eller internationell lagstiftning. Många får problem när de i stället beskriver sin flyktorsak som
”hopp om ett bättre liv”. Det kan få byråkrater att framställa dem som
”ekonomiska migranter” – men det är värt att komma ihåg att nazisterna använde precis samma uttryck (Wirtschaftsemigranten) på 1930talet för att beskriva judar som flydde från Tyskland[2]. För människor
som flyr från Afghanistan kan ett ”bättre liv” helt enkelt betyda ett liv
utan terror, förödelse och massmord. Även om de som flyr hoppas att
livet i framtiden kommer att vara ekonomiskt bättre än tidigare, är
detta inte överraskande: vem skulle inte bära på en liknande förhoppning?
Alla flyktingar är individer med sin unika berättelse och upplevelse.
Ändå kan man som regel identifiera ett antal gemensamma faktorer,
som förklarar varför människor inte kan återvända till sina ursprungsländer. Det kan även finnas goda skäl för människor, som redan har
flytt till ett land, att fly vidare till ett annat. ”Första asyllandet” kan alltför ofta vara repressivt eller instabilt, vilket föranleder en fortsatt resa
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för dem som desperat längtar efter trygghet och stabilitet i sina liv.
Med detta sagt kan man lätt se flyktingar som passiva offer för omständigheterna, men man måste samtidigt inse att flyktingar oftast visar både mod och initiativ på ett sätt som de som tursamt nog bor i
stabila länder sällan behöver uppvisa[3]. Om de till exempel tar egna
initiativ utan att först få byråkratiskt tillstånd kan detta hållas emot
dem, men ofta är det ett tecken på att de genom sin företagsamhet och
beslutsamhet skulle kunna ge värdefulla bidrag till det samhälle där de
bosätter sig. Allt detta är relevant för förståelsen av de afghanska flyktingarnas svåra situation.
Några skäl till flykt

När man tittar på varför människor flyr från Afghanistan är det viktigt
att redan från början konstatera att de konflikter som har skakat
Afghanistan inte är slut (”post-konfliktstat”). Tvärtom. Det Globala
fredsindexet (Global Peace Index) 2020 rankade landet som det minst
fredliga landet i världen, för andra året i rad[4]. Det s.k. Bonn-avtalet år
2001 stakade ut en väg för landets politiska utveckling efter talibanstyret och medförde stora förhoppningar om framtida politisk stabilitet.
Men dessa förhoppningar infriades aldrig. Från 2003 riktade USA alltmer sin uppmärksamhet mot Irak, vilket gav talibanerna en chans att
återgrupperamed stöd från Pakistans säkerhetsavdelning (Inter-Services
Intelligence Directorate, ISI)[5, 6].
FN:s data visar att det mellan 2007 och 2019 dödades cirka 25 733
civila afghaner av krafter som bekämpade regeringen[7]. Ännu fler
drabbades av allvarliga skador, som kan förstöra hela livet i ett land
med ett undermåligt hälsosystem. Sådana attacker, kombinerade med
de statliga organens oförmåga att skydda befolkningen, har bidragit till
en utpräglad känsla av rädsla i olika delar av Afghanistan – inte minst
för att de påminner om 1980-talets konflikter som krävde extremt
många liv [8]. Det faktum att så många civilpersoner dödas av regeringsmotståndare understryker att den förföljelse som flyktingarna
fruktar inte behöver utövas av staten. FN:s flyktingkonvention kräver
inte heller att stater ska vara inblandade för att personer ska få flyktingstatus.
I dagens Afghanistan hotas vanliga människor allvarligt av attacker
genomförda av talibanerna samt av IS, den så kallade islamiska staten.
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Två grupper löper extra stor risk: medlemmar i den etniska minoriteten hazara, och medlemmar i den yngre globaliserade generation som
utvecklats under de senaste två decennierna. Här ingår nyckelaktivister
inom det civila samhället, vilka stöder demokrati, mänskliga rättigheter och framsteg för kvinnor. Dessa två grupper sammanfaller delvis
men är inte identiska.
Historiskt har hazara-befolkningen upplevt omfattande förföljelse i
Afghanistan[9]. De har ett östasiatiskt utseende som rent fysiskt gör att
de lätt kan identifieras, och majoriteten av hazarerna är shiitiska muslimer vilket kan göra dem till måltavla för extrema sunnimuslimer. År
1998 utförde talibanerna en massaker på den hazariska befolkningen i
Mazar-e-Sharif, vilket en insatt observatör beskrev som ”grymhet som
gränsar till folkmord”[10]. Tyvärr var detta inte en isolerad händelse. I
augusti 2017 skedde en omfattande massaker på hazarer vid Mirza
Olang i provinsen Sar-e-Pul[11]. I oktober 2018 gick talibanstyrkor till
samordnade angrepp mot hazarer i Khas Uruzgan, Malestan och Jaghori. Många hazariska asylsökande i Västeuropa härstammar från
dessa distrikt. Distrikten är inte militärt betydelsefulla, attackerna kan
snarast förstås som ett symboliskt slag mot den afghanska statens oförmåga att effektivt skydda medlemmar av en sårbar etnisk och religiös
minoritet. De kan också ses som straff för hazarernas relativt toleranta
och liberala levnadssätt, som skiljer sig markant från talibanernas puritanska extremism[12]. De faror som hotar hazarerna blev återigen tydliga den 24 november 2020 när staden Bamiyan utsattes för en stor
bombattack[13]. I samma stad hade talibanerna år 2001 avsiktligt förstört två berömda Buddhastatyer som hörde till de mest värdefulla
skatterna i Afghanistans rika arkeologiska kulturarv.
Hazarerna är inte måltavlor endast för talibanerna. Den ”islamiska
staten” (IS) är ökänd för sin grymhet mot shiamuslimer[14], och ansvarar för ett betydande antal attacker med ett stort antal offer. Den 23 juli
2016 utsattes en fredlig hazarisk demonstration för en självmordsattack. Demonstrationen hölls i samband med den så kallade ”Upplysningsrörelsen” (Jumbesh-e Roshnayi) och gällde dragningen av ett
föreslaget kraftledningssystem. 85 människor dödades och 413 skadades[15]. IS tog på sig ansvaret för vad de kallade ”en martyrattack mot
shiiterna”[16]. Den 17 augusti 2019, när denna artikels författare var i
Kabul, attackerade en IS-självmordsbombare en bröllopsfest i staden.
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Många gäster dödades, bland dem fjorton av brudens släktingar[17].
Många delar av det sociala livet i Afghanistan präglas av politik. Utomstående observatörer som inte är insatta i Afghanistans komplexitet
kanske tolkar så kallade ”marktvister” som icke-politiska konflikter[18].
Ett exempel är den händelse i Wardak år 2010 då hazariska hem sattes i
brand av pashtunska nomader (kuchis), som krävde tillgång till mark
som beboddes av hazarer. I en noggrann studie förmedlar Fabrizio Foschini ögonvittnesskildringar av hur kuchierna kom till Daimirdad ”i
en stor grupp, kanske tusen personer – hundra till häst, trettio till fyrtio på motorcyklar, andra i pickup-bilar”[19]. När de nådde Tezakdalen
vid kl. 05.20 på morgonen började de omedelbart sätta eld på husen,
och då ”lämnade hela befolkningen Daimirdad”. Foschini påpekade att
det verkar vara klart att kuchierna aldrig har ägt, eller ens gjort allvarligt anspråk på mark i detta distrikt, och inte använt området som betesmark. Konflikter om ”mark”, eller andra resurser, handlar i realiteten
ofta om makt och vem som ska kunna utöva den.
Lika alarmerande är de riktade morden på aktörer inom civilsamhället, återgivna med smärtsam detaljering i en aktuell FN rapport[20].
Under de två senaste decennierna har civilsamhället blomstrat i Afghanistan, som har några av de mest frispråkiga medierna i regionen. Ett
antal av de främsta aktivisterna har studerat utomlands, som stipendiater i Europa, USA, Japan och Australien, och använder sina kunskaper
från utlandet till att föra fram modernistiska värderingar. Av det skälet
har de under senare tid blivit våldsamt angripna, inte minst eftersom
deras modernism kan uppfattas som ett bålverk mot talibanernas antimodernistiska värderingar och ideologi. Denna globaliserade generation håller i nyckeln till en positiv framtida utveckling av landet, och
det gör att de blir ytterst sårbara. Oavsett styrkan i deras engagemang
kan det under sådana omständigheter komma en tidpunkt när de är
tvungna att fly, gå i exil, om de vill överleva.
Om talibanerna skulle återfå betydande makt i staten skulle strömmen av afghanska flyktingar kunna överträffa allt som setts under de
senaste decennierna. Hoten riktade mot dem som flyr skulle vara så
allvarliga att det antagligen skulle vara verkningslöst att försöka hindra
flykten genom straffåtgärder eller hot om deportation. Utan tvivel
skulle ett stort antal definieras som flyktingar, eller alternativt skyddsbehövande, enligt FN-konventionens definition. Som Jane McAdam
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skriver, på lagspråk innebär ”komplementära skydd” ett skydd som stater erbjuder på grundval av ett behov av internationellt skydd utöver
det ramverk som FN:s flyktingkonvention från 1951 erbjuder[21]. Det
kan baseras på en traktat om mänskliga rättigheter, eller på mer generella principer om mänskliga rättigheter, som att erbjuda stöd till personer som flyr undan utbrett våld.
En del flyktingar från Afghanistan har först flytt till något grannland
innan de känt sig tvingade att fly vidare. Länder som gränsar till instabila stater har ofta egna problem som kan göra dem ogästvänliga mot
flyktingar. Det är möjligt att dessa ”’första asylländer” inte har skrivit
under 1951-års konvention, något som påtagligt kan begränsa vilket
skydd som flyktingarna erbjuds. Dessutom kan samma egenskaper
som gjorde flyktingarna förföljda i sina egna länder vara en riskfaktor
även i de länder som de flytt till. Hazarer i Pakistan, framför allt i närheten av Quetta, har bemötts med betydande sekteristiskt våld på senare år, och hazariska flyktingar från Afghanistan har hamnat mitt i
detta[22]. Afghanska flyktingar i Iran har tvingats att ansluta sig till miliser som utnyttjas för Irans egna skändliga ändamål[23]. Afghanska flyktingar, som har försökt klara sig undan dessa situationer, har ofta blivit
utsatta för övergrepp eller marginalisering i länder längre bort från
Afghanistan[24].
Den som försöker tolka flyktingströmmar som till stor del orsakade
av ”dragningsfaktorer” (pull factors) borde fundera över styrkan hos de
inverkande ”knuffaktorerna” (push factors). Den så kallade fredsprocessen under 2021 har ytterligare minskat stabiliteten och lett till ökat
våld mot civila (se kapitel 3.2.) Motiven för att fly har blivit ännu starkare, och det är föga överraskande att utsikten att bli tillbakaskickade
till en samhällelig härdsmälta i Afghanistan fyller asylsökande med välgrundad rädsla.
Riskerna efter deportation

Det finns inga forskningsdata som säger att risken för deportation
skulle hindra människor från att fly till länder som de bedömer som
säkrare. Ändå använder mottagarländerna hotet om deportation som
ett – förmodligen verkningslöst – försök att avskräcka flyktingar från
att ens försöka fly[25]. Det kraftfulla trycket från de byråkratiska myndigheterna att deportera även när de mest avskräckande omständighe-
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ter råder kommer antagligen att bestå, och därmed också behovet av
stödarbete som försöker hjälpa de drabbade individerna. Dessutom är
det ytterst viktigt med påverkansarbete, inte minst för att kasta ljus
över de verkliga faror som hotar dem som är tänkta att deporteras. Det
är väl dokumenterat att tvångsdeporterade kan väntas möta allvarliga
problem med återintegrering. Inte minst riskerar de att bli stigmatiserade, särskilt om deras ursprungliga flykt finansierades genom lån eller
genom att släkten slog ihop sina resurser för att hjälpa de mest utsatta
att lämna landet[26, 27].
Dessutom kan det visa sig vara mycket svårt att försörja sig; ett område där seriös forskning visar på vikten av fungerande sociala relationer. En studie av Kantor och Pain betonar hur avgörande de sociala
relationerna är för att kunna tjäna sitt uppehälle på den afghanska
landsbygden[28], och detta är lika relevant i städerna. Det faktum att det
kan bo människor med en liknande etnisk bakgrund i ett område dit
man kan tvingas flytta innebär inte att problemet är löst, eftersom etnisk identitet i sig inte räcker som grund för den personliga samhörighet och den ömsesidighet som uppstår ur familjeband. Ett fel som
observatörer – även afghanska observatörer – kan göra är att underskatta graden av olikheter inom grupper som hazaras, inklusive skillnaderna mellan elit och icke-elit; skillnader baserade på ursprungsregion och härkomst samt skillnader baserade på ideologi och värderingar.
En ung hazarisk man som skickas till en region där han saknar
starka sociala band kommer troligen att bli utblottad, eller utsättas för
långtgående exploatering eller kriminell rovgirighet. Afghaner som har
bott i Europa en längre period kan uppfattas som gharbzadeh (västerniserade), och även subtila och omedvetna förändringar i kroppsspråket kan få dem att sticka ut. Detta kan utsätta dem för attacker av
ideologiska eller kriminella skäl, vilket ökar de risker som de kanske redan möter på grund av sin etniska eller sociala identitet. Unga afghaner
som har tillbringat sina utvecklingsår i ett land som Sverige, där de sociala normerna är radikalt olika dem i Afghanistan, kan som ett resultat hamna i en mycket sårbar situation.
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En sista poäng

Det är nödvändigt att vara medveten om att situationen i Afghanistan
är oerhört skiftande. Inte ens nyligen gjorda bedömningar ger nödvändigtvis en riktig bild av en situation i ständig förändring. Den typ av
”landrapporter” som ofta används i myndigheters beslutsprocess kan
mycket snabbt bli överspelade, eftersom även en till synes stabil miljö
kan försämras kraftigt och plötsligt när det saknas starka politiska och
säkerhetsskapande institutioner. Ingen plats i Afghanistan kan betraktas som säker[29].
Svensk översättning av Madi Gray och Karin Fridell Anter
Referenser: Se sid. 497
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De gick runt och visade kroppsdelarna för barnen
Berättat för Anna Lindberg
Jag föddes i en by i Afghanistan där livet var hårt, särskilt för oss kvinnor. Alla i vår familj var bönder eller dagarbetare på fälten. Det är ett
samhälle för män och ingen lyssnar på oss. Vi har inga rättigheter.
När jag var barn och min syster var ungefär elva år, tvingade en
man från en grannby henne att gifta sig med honom. Mina föräldrar
kunde inte förhindra det. Först blev hon inte gravid. Då tog mannen
en ny fru. De båda blev sedan gravida samtidigt.
Lite senare tog talibanerna mannen och halshögg honom. När han
inte kom hem så gick min syster och den andra frun ut och letade efter honom. De såg hans bil uppe i bergen, så de gick dit. Fåglar flög
runt på ett ställe där. Då såg de något som liknade hans kläder. Sedan
såg de hans kropp. Den var helt styckad. Det är inte mänskligt att göra
så. Talibanerna är som djur. Nej, de är värre. De gick runt och visade
kroppsdelarna för barnen. Så gör inte djur. Barnen har fortfarande
mardrömmar.
Förr i tiden i vår by var det alltid byäldsten och ett råd med män
som beslutade och det var dit man vände sig om man hade problem.
Men vissa lokala män som fick pengar eller annan makt kunde ibland
bara strunta i byäldstens beslut och använda våld för att få som de
ville. Så gör också talibanerna. Så nu är där tre, eller faktiskt fyra,
grupper av män som slåss om att styra och ställa i vilka frågor det än
gäller. Den fjärde gruppen är IS.
Och sedan finns där regeringsstyrkorna och polisen. Du tror kanske att de skyddar oss? Nej, nej, nej. Vi kvinnor är lika rädda för dem
som för de andra. Därför går kvinnor ut så lite som möjligt och bara
om de måste. Därför har jag, liksom alla de andra kvinnorna i byn,
aldrig gått i skolan.
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3.2 Sverige, Afghanistan och de
afghanska flyktingarna augusti 2021
Ingrid Eckerman
”Det går en röd tråd genom Afghanistans historia. En svag centralmakts försök att genomföra reformer och skaffa sig kontroll över
landsbygdens relativa autonomi och religiösa traditionalism har genom historien orsakat en rad av inhemska uppror och krig. Stormakter och grannländer, som ansett sina intressen hotade, har
intervenerat – oftast på den afghanska statsmaktens sida, vilket har
förvärrat konflikterna och fört dem in på den internationella arenan. Det var detta som de förhandlingar som förts om fred i Afghanistan handlade om.”
Ovanstående stycke skrevs av Anders Fänge som inledning på en artikel som analyserade bakgrunden till Afghanistans instabila läge vid
månadsskiftet juli-augusti 2021. Bara en dryg vecka senare är situationen radikalt förändrad. Talibanerna har i rask takt intagit landet, och
någon fredsuppgörelse syns inte längre som en möjlighet.
För att snabbt ge spridning av Anders Fänges bakgrundsanalys har vi
publicerat den på hemsidan onodigaflyktingkrisen.se[1].
I detta kapitel reflekterar vi över Sveriges agerande i förhållande till
Afghanistan och de afghanska asylsökande under 2021.

Vi som lyssnat till flyktingarna vet vad som var att vänta om talibanerna
skulle ta över. På landsorten, i byarna som många av flyktingarna kommer från, har de gamla traditionerna överlevt, oavsett vem som haft
makten. I de områden som behärskats av talibanerna har sharialagar
gällt under hela den tid som USA funnits i Afghanistan. Friheten har
varit större i städerna, även om ”byarna flyttat in i städerna” i och med
den omfattande internflykten (se kapitel 4.5.1). Vi vet också att man
inte kan gömma sig undan sina fiender (se kapitel 3.4 och 3.4.1).
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Nu, i slutet av augusti 2021, nås vi av fruktansvärda bilder och vittnesmål som visar talibanernas grymheter i de erövrade byarna och
städerna. Gränserna till Afghanistans grannländer är stängda och människor flyr desperat till redan överfulla internflyktingläger. I Kabul, den
stad som hittills varit mest skyddad, begås fruktansvärda bombdåd på
människor som hoppas på evakuering.
De som deporterats från Sverige vet att de är talibanernas måltavlor
och försöker förtvivlat att gömma sig. Deras svenska familjer och vänner kan inte längre nå dem. Svenskafghanerna återupplever den skräck
som en gång tvingat dem på flykt och förtärs av oro för familj och vänner. Samtidigt har tusentals tidigare gömda i Sverige trätt fram och
bland annat deltagit i demonstrationer för Afghanistan.
Sveriges framåtsyftande bedömning

Det åligger Migrationsverket att i asylutredningar göra en ”framåtsyftande bedömning” om riskerna för dem som söker asyl. När det gäller
Afghanistan har Migrationsverket fram mitten av juli 2021 ansett att
de allra flesta afghanska medborgarna kan flytta till Afghanistan och
bosätta sig i någon större stad. Den förhoppningsvis sista tvångsutvisningen till Afghanistan ägde rum dagen före det utvisningsstopp som
tillkännagavs 16 juli.
Migrationsverket har en väl utvecklad funktion för att samla information om de länder de asylsökande kommer från[2]. Lifos är dess databas för landinformation och rättslig styrning. Migrationsanalys
samlar in, analyserar och gör landinformationen tillgänglig för alla.
Rättsliga ställningstaganden är Migrationsverkets tolkningar av författningar. De beslutas av chefen för rättsavdelningen och är styrande för
handläggarna.
I de rättsliga ställningstaganden beträffande säkerheten i Afghanistan som gjorts med ett eller ett par års mellanrum konstaterar man
varje gång att situationen är i stort sett lika (o)farlig som i föregående
rapport. På så sätt tar man inte ställning till den sedan 2005 ständigt
upptrappade situationen (med undantag för 2020), som tydligt visats
av Uppsala Conflict Data Program[3]. Fördröjningen mellan ett skeende, insamling av data och publicering i en internationell rapport är
lång. De beslut som Migrationsverket fattade under första halvåret
2021 grundade sig på uppgifter från 2019.
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Bristerna i mänskliga rättigheter i Afghanistan har också varit kända
länge och beskrevs tydligt av Utrikesdepartementet 2019[4].
I Lifosrapporten om säkerhetsläget i Ghazni maj 2019 talar man om
risken för ”statskollaps, sönderfall, fraktionalisering utifrån etiska skiljelinjer och i förlängningen fullskaligt inbördeskrig”[5]. I sin lägesanalys
om Afghanistan augusti 2019 skriver Lifos[6]:
Det är även möjligt med ett mer negativt scenario på relativt kort
sikt, om USA beslutar sig för ett snabbt och massivt trupptillbakadragande oavsett om man har slutit avtal med Talibanrörelsen eller
inte. Om ett sådant trupptillbakadragande inte åtföljs av en omfattande vapenvila samt intra-afghansk dialog och initierade fredsförhandlingar mellan Talibanrörelsen och den afghanska regeringen är
risken stor för eskalerat våld och hårdare strider i det maktvakuum
som kommer att uppstå.
I en ny landanalys april 2020 beskrev Migrationsanalys ett ”värsta scenario”[7]:
Detta skulle innebära att centralmakten i Kabul kraftigt försvagas,
och då är inte bara en allt mer våldsam konflikt mellan regeringssidan och talibanrörelsen är att vänta, utan också ett sönderfall i ett
vidare inbördeskrig där andra afghanska fraktioner och lokala
makthavare söker tillskansa sig makt och resurser med våld-samma
medel. … Enligt Migrationsanalys bedömning befinner sig Afghanistan nu i ett sådant skede där status quo inte längre utgör det mest
troliga scenariot på lite sikt. Istället kan vi komma att se tydligare
förändringar i konfliktutvecklingen inom de närmsta 12 månaderna, antingen i en mer positiv eller negativ riktning.
I maj 2021 beskriver Migrationsanalys det ökade antalet attacker på
hazarer och shiamuslimer[8]. I juli 2021 diskuterar man vilken bedömning som är den troligaste: att den afghanska regeringen faller inom
något år eller inom några veckor-månader[9].
Migrationsverket har alltså haft gott om underlag när man gjort sina
”framåtsyftande bedömningar”. Däremot har man inte tagit hänsyn till
det. Detta måste ha skett med regeringens, eller åtminstone migrationsministerns, goda minne.
Att talibanerna började sitt övertagande av landet i maj kom inte
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som någon överraskning. Det enda som var en överraskning var hur
snabbt de intog storstäderna under augusti. Desto mer anmärkningsvärt är det att vare sig regeringen eller Migrationsverket har förberett
sig på att talibanerna skulle ta över. Planen för evakuering från Afghanistan innehöll bara svenska ambassadtjänstemän – inte de lokalanställda och inte heller de tolkar som arbetat för försvarsmakten. Först
efter påtryckningar från alla partier, inklusive Sverigedemokraterna,
gjordes en regeländring så att evakuering kunde påbörjas.
Migrationsverkets beslut sommaren 2021

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp tills vidare för utvisningar till Afghanistan. Beslutet innebar inte att de berörda personerna skulle få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i
Sverige.
Antalet barn och vuxna, utan uppehållstillstånd och med afghanskt
medborgarskap, som finns i Sverige kan uppskattas till 6 000 personer,
varav några tusen minderåriga.
Trots rätten att stanna i Sverige får de flesta stöd varken från kommunerna eller från Migrationsverket utan blir hänvisade till civilsamhället för sin försörjning. Risken är stor att de fastnar i skuggsamhället[10].
Den 23 juli beslutade Migrationsverket att tills vidare inte avgöra
några asylansökningar eller ansökningar om verkställighetshinder i
förhållande till Afghanistan[11]: ”Den rådande osäkerheten innebär att
det i nuläget inte går att med tillräcklig säkerhet göra en framåtsyftande bedömning av behovet av skydd för personer hemmahörande i
Afghanistan.” Migrationsverket avsåg att hålla fast vid sin tidigare plan,
dvs. att först under hösten göra ett nytt rättsligt ställningstagande beträffande läget i Afghanistan. En månad senare, efter de förskräckliga
scenerna vid Kabuls flygplats, är planen oförändrad.
Jurister anser att beslutsstoppet är olagligt och att de asylsökande
måste få sina asylskäl prövade[12]. När och i så fall hur det kommer att
ske går inte att förutspå när detta skrivs.
Sveriges insatser i Afghanistan

Sverige har deltagit med militär personal i de internationella insatsstyrkorna ISAF och Resolute Support Mission. De svenska soldaterna har
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varit placerade i närheten av Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Den
sista truppen på 16 personer lämnade landet i maj 2021 i samband
med avslutandet av den NATO-ledda insats som de ingick i. En utvärdering av den svenska insatsen 2002–2014 visade att målen för den inte
uppnåtts[13].
Afghanistan är Sveriges största mottagarland av bistånd[14]. En
dryg tredjedel går via SAK, Svenska Afghanistankommittén. Det övriga
går huvudsakligen via Världsbanken. Liksom andra länder vill Sverige
inte att bistånd ska gå till talibanerna. Enligt generalsekreteraren för
SAK Andreas Stefansson är risken för en statskollaps som drabbar civilbefolkningen mycket stor om det internationella utvecklingsbiståndet till statsapparaten stryps. SAK delfinansieras genom bistånd från
Världsbanken som slussas via det afghanska hälsoministeriet – det bistånd som nu diskuteras att det ska dras in.
Indraget bistånd försvårar för talibanerna att hålla sig kvar vid makten. Att göra humanitära insatser samtidigt som bistånd inte ska gå till
talibanerna blir dock en svår nöt att knäcka för såväl Sverige som för
det internationella samfundet.
Avslutande reflektioner

Svenska statens senfärdighet och ovilja att se den afghanska verkligheten i ögonen har inte bara åstadkommit stort lidande bland de svenskafghanska flyktingarna och alla deras hjälpare och stödpersoner. Av
dem som kom 2015 har nära 600 personer, med varierande skyddsskäl,
deporterats med tvång till Afghanistan. Dessa utsätts nu för talibanernas godtycke – som inte bara medför risk för en våldsam död utan
också för tortyr och våldtäkt.
Ungdomarna som satt på Medborgarhusets trappa för fyra år sedan,
sensommaren och hösten 2017, visste vad de talade om. Vi som fanns
omkring dem trodde på deras berättelser. Idag vet både regeringen,
Migrationsverket och allmänheten att vi alla hade rätt.
Referenser: Se sid 498
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3.3 Återvändande till Afghanistan –
teori och verklighet
Ingrid Eckerman
Alltsedan hösten 2016, då migrations- och justitieminister Morgan Johansson sade att ”vi kan inte ta hand om Mellanösterns alla pojkar”,
har det stått klart att regeringens mål är att så många som möjligt ska
utvisas till Afghanistan. Att detta inte gått enligt regeringens planer visas i kapitel 2.2. Trots de avtal som tecknats mellan Afghanistan och
EU/Sverige är antalet ”återvändare” lågt. Kostnaden för en utvisad
person beräknas till en halv – en miljon kronor, förutom förlorade
skatteintäkter. De stödprogram som finns på plats i Afghanistan når
endast ett fåtal. Det finns inga tecken på att Afghanistan kan uppfylla
kraven på ett ”värdigt” mottagande. Det finns heller inga indikationer
på att utvisade har kunnat etablera sig i Afghanistan.
Avtalet mellan EU och Afghanistan

Tidigare har Afghanistan varit ovilligt att ta emot deporterade. EU och
Afghanistan ingick dock den 2 oktober 2016 ett återvändaravtal, the
Joint Way Forward (JWF)[1], ”in order to organize the dignified, safe
and orderly return of Afghan nationals”. Enligt EU-parlamentet förhandlades detta avtal utan någon officiell deltagare från parlamentet
och var formellt inte legalt bindande[2]. Två juridikforskare vid University of Luxembourg[3] konstaterade att detta utgör ett skifte från bindande till icke bindande dokument i utformningen av EU:s återvändarpolicy för medborgare från tredje land. Parlamentet var emellertid ansvarigt för budgeten.
Enligt avtalet skulle det tas speciell hänsyn till sårbara grupper, dvs.
ensamkommande barn, ensamstående kvinnor, kvinnor som är familjens överhuvud, gamla och svårt sjuka personer samt med strävan att
hålla ihop familjer. Förutom program för ”reintegration” av återvändare skulle EU skapa ett program för att förebygga ”irreguljär migration” genom att förbättra möjligheterna att få jobb i Afghanistan.
Avtalet tillkom i samband med en biståndskonferens i Bryssel där
EU utlovade ett omfattande biståndspaket. President Ghani och dåva-
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rande premiärministern Dr Abdullah Abdullah (nu ansvarig för fredsprocessen) slöt upp bakom överenskommelsen, medan flykting- ministern Sayed Hussein Balkhi sade att afghanska migranter borde tillåtas
stanna i Europa, oavsett om deras asylskäl accepterades eller ej[4].
Utrikesminister Salahuddin Rabbani talade om för sitt parlament att
europeiska länder inte ansåg sig kunna betala både för flyktingar i de
egna länderna och för utvecklingsprojekt i Afghanistan[4]. Det var upp
till Afghanistan att välja. Det afghanska parlamentet fick aldrig rösta
om avtalet[5]. Afghanska aktivister protesterade mot avtalet och hänvisade till alla återvändande migranter från Pakistan och Iran[5].
Afghanistans dåvarande migrationsminister Sayed Hussain Alime
Balkhi och flyktingminister Dr Alema samt Dr. Abdullah Abdullah
vädjade upprepade gånger till europeiska länder att sluta deportera
flyktingar, då man inte kan ge dem ett värdigt mottagande[6].
I november 2019 visar den årliga Aidwatch-rapporten att biståndet
från EU-länderna främst går till att främja EU-ländernas egna intressen[7]. Erik Lysén, som är chef för Svenska Kyrkans biståndsverksamhet, säger där att ”EU styr biståndet till åtgärder för att hejda migrationen till Europa.”
Inför omförhandlingen av avtalet, som löpte ut den 6 oktober 2020,
ställde EU-parlamentet följande frågor till Kommissionen[2]:
1. Betalades den nya flygplatsen för återvändare av EU? Om ja, är budgeten för terminalen inkluderad i årsbudgeten för JWF, eller var det
en extra utgift? Hur mycket kostade terminalen, och hur mycket av
detta betalades av EU?
2. Hur många har återvänt från Europa till Afghanistan enligt JWF sedan det startade till mars 2020?
3. Har Kommissionen gjort någon uppföljning beträffande uppehälle
och återintegration för dem som återvänt?
Jag vet inte om parlamentet fick svar på sina frågor.
ECRE, European Council of Refugees and Exiles, anser i sin kommentar till avtalet att EU har ett oproportionerligt fokus på att deportera
flyktingar[8, 9]. Samarbetet med Afghanistan borde enligt ECRE i stället
inriktas på de underliggande faktorerna bakom instabiliteten och de
våldsamma konflikterna i Afghanistan.
Ett nytt avtal, Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC),
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som inte är tidsbegränsat, tecknades hösten 2020[10-12]. Huvuddragen är
desamma som i det tidigare avtalet, men gränserna för ”sårbara” har
blivit snävare[13]: En familj definieras som föräldrar med barn under 18
år, och ”allvarligt sjuka personer” är sådana som inte kan få vård i
Afghanistan. Afghanistan förbinder sig att acceptera alla medborgare
vid ankomsten. Alla medlemsstater kan delta i samordnade utvisningar, även om de har bilateralt avtal med Afghanistan. På initiativ av
Afghanistan har antalet ”återvändare” maximerats till femtio per icke
reguljärt (chartrat) plan, och femhundra per månad. Dessa siffror kan
ökas efter överenskommelse.
Kritiker pekar på avtalets brist på maktsymmetri, där större press
läggs på Afghanistans regering, samtidigt som situationen i landet blir
allt mer instabil[14].
Det svenska avtalet

Parallellt med Joint Way Forward förhandlade Finland, Sverige och
Tyskland år 2016 fram separata avtal[4], baserade på bland annat ”ett
värdigt, säkert och ordnat mottagande”[15].
Det svenska avtalet saknade EU-avtalets skrivning om ett program
för förebyggande av migration. Det har framförts uppgifter om att det
finns en hemlig del av återvändandeavtalet på svenska ambassaden i
Kabul och hos presidenten. Detta ska vara sekretessbelagt i Sverige med
hänvisning till ”rikets säkerhet”.
I november 2016 röstade Afghanistans parlament nej till avtalet med
Sverige. Det påverkade inte Sveriges inställning: ”Det är en del av internationell rätt att man tar ansvar för sina medborgare och det gäller
Afghanistan också”, sa Morgan Johansson[16].
De afghanska flyktingministrarna har upprepade gånger vädjat till
EU och enskilda länder att stoppa utvisningarna[6, 17]. När Christina
Höj Larsen (v) i en interpellation 2019 frågade Morgan Johansson om
han tänkte hörsamma afghanska regeringens vädjan svarade han att
avtalet inte sagts upp[18]. ”Jag kan inte gå på vad enskilda ministrar säger.”
I oktober 2018 förnyades avtalet i ytterligare två år utan utvärdering.
I juni 2021 finns inte något nytt formellt avtal[19]. Enligt Migrationsverket ”fortsätter man ömsesidigt att tillämpa det som tecknades 2016”.
Afghanistans flyktingminister Noor Rahman Akhlaqi anser att det är
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avtalet från 2016 som ska tillämpas, där definitionen av ”sårbara grupper” är vidare än i EU-avtalet 2020[20].
Det finns obekräftade uppgifter om att de afghanska myndigheterna
anser sig ha utsatts för otillbörliga påtryckningar för att förnya avtalet.
Vi har också förstått att Afghanistans regering ansåg sig tvungen att
acceptera avtalet för att inte gå miste om bistånd.
Gränspolisen och förvaren

Den som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut från Sverige ska
lämna landet. Enligt Riksdagens socialförsäkringsutskott ska ett ”återvändande” i första hand ske frivilligt. Återvändande med tvång ska
vara en sista utväg.
Det är inte ett brott att som asylsökande stanna kvar i Sverige efter
avslag. Den som saknar giltiga papper kan, om hen har tur, klara sig i
landet tillräckligt länge för att efter fyra år ha rätt att söka asyl på nytt.
Det är en mycket otrygg tillvaro, och när som helst kan man hamna i
en situation där polisen ber om den legitimation man inte har.
När polisen hittar den som är papperslös så kan hen sättas i förvar i
väntan på deportation. Många gånger kan förvarstaganden ifrågasättas
– det kan handla om någon som gjort sitt bästa för att samarbeta med
Migrationsverket men ändå sätts i förvar. Det har också hänt att en
person blivit förvarstagen som ”tack” för att hen erbjudit sig att vittna
när hen har sett ett brott begås.
Ibland kan gränspolisen avsätta orimliga resurser på att leta efter
papperslösa genom razzior i hem och lokaler[21]. Det har hänt att de
trängt sig in i ett hem kl. 6 på morgonen och skrämt upp familjens
barn, för att finna att den eftersökta personen bor på okänd adress eller
redan har fått uppehållstillstånd.
Förvaren är inte fängelser, även om de i mångt och mycket påminner om fängelser[22]. Där kan en person hållas inspärrad i upp till ett år,
en tid som inte alltid hålls[23]. Det har hänt att gränspolisen, i strid mot
lagen, har försökt förlänga en förvarsperiod genom att föra den asylsökande ”utomlands” över Öresundsbron, för att sedan återvända med
personen till förvaret. Allvarligt psykiskt störda förs oftare till isolering
i häktet än till vård inom psykiatrin, och häkte används också för sådana som anses ”besvärliga”. Kriminalvården har kritiserat häktesanvändningen i en skrivelse till JO. I februari 2019 var 74 förvarstagna
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personer omplacerade till häkte, av dem tio afghanska medborgare
som var 21 år eller yngre[24].
Barn får sättas i förvar högst 72 + 72 timmar. Dock händer det att
barn hålls i förvar betydligt längre, framför allt vid Dublin-ärenden [25].
Transporterna i chartrat eller reguljärt flyg kan vara dramatiska[26].
Handfängsel och lugnande medicinering tycks vara rutin. Därtill kan
man använda spotthuva. Sjuka personer, både fysiskt och psykiskt, har
lämnats på flygplatsen i Kabul utan att det har säkerställts att någon
möter vederbörande.
Återvändarverksamheten i Afghanistan

För att locka de asylsökande att ”återvända” frivilligt erbjuder Migrationsverket, i samarbete med internationella organisationer, olika mottagningsinsatser i länder dit många utvisningar sker. En återvändarsambandsman finns placerad på ambassaden i Kabul. Denne kommunicerar med myndigheter, organisationer m.m., men utgör inte stöd
för de återvändande.
Oavsett om man åker frivilligt eller med tvång kan den som återvänder till Afghanistan få ta del av återetableringsstöd via ERRIN (European Return and Reintegration Network). Man kan till exempel få stöd
att starta ett eget litet företag. Under större delen av 2019 låg programmet nere då det var oklarheter med bokföringen[27]. Under 2020 fick
119 personer beviljat bidrag enligt ERRIN[28].
De som återvänder frivilligt kan dessutom få ett återetableringsstöd
motsvarande 30 000 kronor kontant via IOM (International Organization for Migration). 107 personer fick sådant stöd under 2019[29], och 66
under 2020[28].
Båda typerna av stöd betalas ut i Afghanistan, men det krävs att man
gör en ansökan i Sverige och har med sig papper på att man är berättigad till stöd. Det är förhållandevis få som hämtar ut kontantbidraget.
Man har kanske inte fått med sig det nödvändiga intyget från Migrationsverket, och man har kanske ingen fungerande telefonförbindelse
för att lösa eventuella problem. Det har också hänt att de som hämtat
bidraget blivit rånade direkt efteråt.
Metodutvecklingsprojektet Sustainable Reintegration in Afghanistan
(SRA), som är ERRIN-finansierat, påbörjades 1 november 2019 och
skulle pågå ett år[29–31]. Syftet är att de som återvänder ska stanna kvar i
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hemlandet i stället för att fly vidare. På grund av bl.a. coronapandemin
har det förlängts fram till 30 juni 2021. Projektet bestod av flera delar:
En informationskampanj med seminarier i Kabul och Ghazni för 600
återvändare, deras familjer och civilsamhället; en starta eget-kurs, som
p.g.a. pandemin och ”andra logistikproblem” endast fick 40 deltagare;
webbinarier för handläggare i Europa samt upphandling av lokala entreprenörer. Enligt Migrationsverket är erfarenheterna är goda och metoderna kommer att utvecklas vidare. Bland annat ska starta egetkurserna anpassas för kvinnor, utsatta grupper och analfabeter.
Kostnader för avslag och tvångsutvisningar

Vad kostar det att ge avslag till och utvisa en asylsökande? Nedan gör
jag ett försök att få en uppfattning om detta.
Den första delen av kostnaden gäller den asylsökandes uppehälle
fram tills beslut tagits, och Migrationsverkets hantering av asylärendet
oavsett om det leder till bifall eller avslag. Enligt Migrationsverkets årsredovisning 2020[32] var verkets kostnad per avgjort asylärende 21 000
kr, år 2018 var kostnaden 30 000 kr. Genomsnittskostnad per avgjort
verkställighetshindersärende var 8 599 kr. Det vanligaste är att avslagsbeslut överklagas. Kostnaderna för domstolarna tillkommer, liksom bidragen från Migrationsverket till den asylsökande under tiden mellan
det ”första” avslaget, dvs. Migrationsverkets, till det ”tredje” avslaget i
Migrationsöverdomstolen. Enligt lagen om mottagande av asylsökande
(LMA) har en vuxen sökande under denna tid rätt till bidrag på 61–71
kronor per dag, som ska täcka alla utgifter. Om tiden hålls nere till ett
år blir kostnaden runt 25 000 per person.
För det fåtal som låter sig utvisas frivilligt kan resan Stockholm –
Kabul med reguljär flygbiljett avrundas till 10 000 kronor. Vid ankomsten ska finnas reserverat 30 000 kr för var och en.
Ersättningen till en gränspolis som gör tillslag för att gripa en person, ofta på obekväm arbetstid, är cirka 350 kr per timme. Om tillslaget engagerar sex personer i fem timmar blir kostnaden för tillslaget
10 000 kr. Därtill tillkommer fordon och andra omkostnader, liksom
kostnader för brott som inte tas om hand av de poliser som genomför
aktionen.
Förvarskostnaderna 2020 per person och dygn var 5 762 kr[32]. Medelvistelsetiden i förvaren var drygt 20 dagar för kvinnor, 40 dagar för
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män. Genomsnittskostnaden per förvarstagen är alltså minst 115 240
kr per kvinna, respektive 230 480 per man.
Tre myndigheter ska samverka kring tvångsutvisningarna – Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården. Enligt Riksrevisionen[33] arbetar de med låg effektivitet till höga kostnader. De samlade
kostnaderna för verksamheten ökade under 2016–2018 med 40 procent till knappt två miljarder kronor om året. Under samma period
minskade antalet avslutade återvändandeärenden. När den totala kostnaden för återvändarverksamheten slås ut per verkställd person har
den ökat från cirka 48 000 kronor 2016 till knappt 97 000 kronor 2018
[34]
. Det är inte klart vilka kostnader som ingår i denna siffra, men den
innefattar inte kostnader för flygresa och viss eskortpersonal, som vid
samordnade europeiska utvisningsflygningar bekostas av den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex.
Flygtransporten till Afghanistan för tvångsutvisningar kostade 2017 i
genomsnitt 64 000 kronor, inklusive transport- och personalkostnader
(enligt Claes Nöjd, chef för Kriminalvårdens transporttjänst). Troligen
är siffran ännu högre om den slås ut per verkställd utvisning, eftersom
det blivit allt svårare att fylla planen. Någon gång tog ett chartrat plan
bara en enda person till en kostnad på upp till 700 000 kronor[35].
Beräkningen visar på en kostnad av storleksordningen en halv till en
miljon per utvisad person[35, 36]. För barn och ungdomar ska till de direkta kostnaderna läggas investeringen som gjorts genom utbildning, i
många fall färdig yrkesutbildning, en halv till en miljon kronor per
person[37] samt bortfallet av framtida skatteintäkter. Näringslivet och
vården skriker efter arbetskraft, och Sverige behöver unga människor
som kan jobba när en allt större del av befolkningen uppnått pensionsåldern. Att utvisa utbildade ungdomar är kapitalförstöring.
Till detta ska läggas behovet av resursförstärkningar. Chefen för
gränspolisen, Patrik Engström, trodde 2016 att antalet gränspoliser
skulle behöva fördubblas[38].
Hur har Sverige ”lyckats”?

Knappt hälften av de cirka 42 000 afghanska medborgare som sökte
asyl i Sverige 2015 har fått uppehållstillstånd efter asylprövning och ytterligare cirka 7 000 genom nya gymnasielagen. I början av 2021 har
alltså ungefär 14 000 afghanska medborgare lagakraftvunna utvis-
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ningsbeslut. (Se kapitel 2.2). Antalet förväntas öka genom att ungdomar inte får de jobb som krävs efter avslutade gymnasiestudier. (Se kapitel 5.5.)
Hur många som är kvar i Sverige vet vi inte. Uppskattningsvis finns,
när detta skrivs, 5 000 papperslösa f.d. ensamkommande barn med
afghanskt medborgarskap kvar i Sverige. Därtill tillkommer barnfamiljer och övriga vuxna.
Totalt för åren 2017–2020 har ungefär 2 000 personer rest till Afghanistan, varav cirka 600 med tvång. (Se kapitel 2.2.) Allt färre låter sig
frivilligt utvisas till Afghanistan[39]. Om syftet är att utvisa alla som fått
utvisningsbesked kommer det med nuvarande takt att ta 10 – 20 år.
Vissa ansträngningar görs för att öka antalet som reser tillbaka frivilligt. Projektet Barnets bästa vid återvändande, där Migrationsverket var
en av deltagarna, syftade till att hitta metoder för att stärka processen
kring ensamkommande barn med fokus på (frivilligt) återvändande vid
eventuellt avslag på asylansökan[40]. I den projektutvärdering som presenterades 2020 framgick inte i vilken omfattning en- samkommande,
under eller över 18 år, accepterar ”frivillig” ensamutvisning.
Frivilligheten kan ifrågasättas för en del av dem som räknas som
”frivilligt återvändande”[41–43]. Det papper som Migrationsverket använder för godkännande är skrivet på engelska. Ungdomar och barnfamiljer har känt sig lurade eller hotade att skriva på ett papper som de
inte förstår den fulla innebörden av.
Afghanistan har hittills oftast vägrat ta emot tvångsutvisade barnfamiljer och ensamma kvinnor. Dessa har blivit kvar i Sverige, i limbo,
utan uppehållstillstånd, utan arbetstillstånd och med reducerat eller
inget LMA-bidrag.
När covid-19-pandemin bröt ut våren 2020 slutade Afghanistan ta
emot tvångsutvisade flyktingar. Senare har man infört krav på negativt
virustest inom 24 timmar från landningen. Eftersom svensk lag inte
tillåter tvångsprovtagning har det medfört att tvångsutvisningarna
nästan upphört fram till skrivande stund (juni 2021).
Regeringen har i mars 2021 gett Statskontoret i uppdrag att utreda
vilka organisationsförändringar som behövs för att effektivisera arbetet
med återvändande[44].
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Det ”värdiga återvändandet”

Enligt återvändandeavtalen ska Afghanistan erbjuda de utvisade ett
”värdigt, säkert och ordnat” mottagande. Hittills har vi inte fått indikationer på att detta uppfyllts för någon enda utvisad. Det finns heller
inga indikationer på att någon av de utvisade ungdomarna lyckats
”etablera” sig.
Flickan ”Guldkråkan” fick med sin familj periodvis bo i en grotta för
att skydda sig mot angripare[45]. ”Ali”, kristen och homosexuell, gick
ner sig i drogträsket och hade förlorat sin infekterade fot och kanske
sitt liv om han inte blivit hittad av andra svenskafghaner[46]. ”A” lever
gömd på grund av hot från talibanerna[47]. Några har utsatts för hot
från sina egna familjer. Någon har setts tigga på gatan. Flera har tagit
sig till Iran med eller utan hjälp av sin svenska bonusfamilj. Några har
flytt vidare från Iran. Några har dött. Många har ”försvunnit”, dvs. deras svenska hjälpare har förlorat kontakten med dem. Några lever förhållandevis väl, men det beror på det stöd de fått och fortfarande får
från svenska hjälpare (se kapitel 6.7).
Bacha bazi (danspojkar) och barnsoldater har aldrig haft ett ”normalt” liv och har därför inget normalt liv att återvända till. Stigmatisering gör att de inte accepteras av sina släktingar. Att ha lämnat sin
bacha baz (”ägare”) är en kränkning som kan vara livsfarlig. Kvinnor
som rymt från sitt äktenskap har kränkt sin egen och sin mans familjs
heder och riskerar livet. Flickor som har varit i Sverige utan manliga
släktingar kan anses som förlorade. Kristna, ateister och hbtq-personer
lever under hotet att bli avslöjade. Det går inte heller att gömma sig i
Afghanistan – framför allt inte om man har fiender med makt.
I en tysk studie intervjuades 113 av de 908 afghaner som deporterats
2016–2020[48]. De hotas inte bara av talibaner och allmänheten utan
även av sina familjer för att de västernifierats, levt ”omoraliskt” i Europa, och avfallit från islam. Nästan alla hade utsatts för våld. En enda
hade arbete. Delmis rapport 2021 bekräftar svårigheterna för dem som
”återvänt”[49]. Sextio ”återvändare” intervjuades, varav två kvinnor.
Majoriteten var hazarer. De flesta befann sig i Kabul, en del även i
Ghazni, Herat, Iran och Grekland. Den drivande faktorn bakom migrationen var fattigdom och utsatthet i områden som präglats av ett
oroligt säkerhetsläge. En del var födda i Iran och hade aldrig levt i
Afghanistan. I Afghanistan återupplevde de samma hot eller hotfulla
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situation som fått dem att lämna landet. Den ekonomiska situationen
var svår med arbetslöshet och en ständig kamp för att få ihop pengar
till mat, mediciner, hyra och avbetalning av skulder. Många saknade familj och släkt i landet samt hade inte de sociala nätverk som är nödvändiga för ”återintegration”. De flesta var inställda på att lämna
Afghanistan igen, och helst ta sig till Europa. Återintegreringsstödet på
30 000 kr hade bara i ett fåtal fall gått till inkomstgenererande aktivitet.
Varför får flyktingkrisen fortsätta?

Det blev ingen flyktingkris förrän den tillfälliga lagen trädde i kraft
2016. Då blev det kris både för civilsamhället och flyktingarna själva,
trots att den stora tillströmningen av flyktingar redan hade upphört.
Vi som har engagerat oss i de ensamkommande ungdomarna och
barnfamiljerna kan inte förstå varför Sverige måste lägga sig på EU:s
miniminivå vad gäller asylmottagning, eller varför Sverige i strid mot
samstämmiga auktoriteter måste hävda att Afghanistan är tillräckligt
säkert. Regeringen låtsas som om det finns möjligheter till etablering i
Afghanistan, även för unga utan högre utbildning, utan kunskap om
landet, kulturen etc. och utan nätverk. Regeringen bortser helt från att
unga människor, som vill bryta med de förtryckande traditionerna och
hävda de mänskliga rättigheterna, är extra utsatta. Informationen
finns, men regeringen väljer att blunda.
Vi kan inte förstå varför regeringen satt sig i denna sits – att kasta
bort så stora investeringar. Pengarna för utvisningsverksamheten
kunde i stället ha använts för integrationsåtgärder. Deportationerna till
Afghanistan är orimliga, ekonomiskt såväl som mänskligt.
Referenser: Se sid. 498
Se även

Herzberg, Alice. Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan: en analys
av den rådande politiska och byråkratiska diskursen.
Lindberg, Annika. (O)säkerheten som politiskt mål och verktyg: Migrationsverkets fängelselika förvar.
Båda i: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om
människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.
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Rätten att överklaga inget värd
när du sitter på planet till Kabul
Bitti Lindmark
Ahmed är en hazarisk kille uppvuxen i Iran. Han kom till Sverige och
sökte asyl 2015 men fick, precis som så många andra, avslag på sin ansökan. Gränspolisen satte honom i förvar i väntan på deportation.
Under Ahmeds tid i Sverige hade det framkommit nya skyddsskäl.
Enligt lag hade han då rätt att ansöka om verkställighetshinder och ny
prövning. En advokat formulerade en sådan ansökan och skickade till
Migrationsverket. När avslaget på ansökan kom satt Ahmed redan i
gränspolisens transport till Arlanda. Advokaten fick bara första sidan
på avslaget men överklagade avslaget i samma minut som det kom.
Denna överklagan behandlades aldrig av någon domstol, för Ahmed
deporterades trots att det nya avslaget inte vunnit laga kraft. Sedan var
saken överspelad för Sveriges del.
Ahmed och de andra deporterade pojkarna lämnades utan någon
som helst hjälp i Kabul. Han vandrade omkring de första nätterna i
Kabul och hade messengerkontakt från ett internetcafé med sin
mamma i Iran och sina svenska vänner. Han hade inga pengar att tala
om, och det var omöjligt att skicka några eftersom det krävde hjälp av
en pålitlig kontakt med bankkort eller legitimation. Till slut hittade
vännerna en sådan kontakt, men pengarna försvann som avgifter till
den afghanska banken.
Efter ett par dagar fick Ahmeds mamma ett dödshot från en avlägsen släkting på pappans sida som talade om att de kommer att hitta
Ahmed i Kabul och döda honom. Med mammans hjälp lyckades de
svenska vännerna hitta ett relativt tryggt gömställe. Så småningom
hittade de en säker väg att skicka pengar som hastigt samlats ihop i
Sverige. Men det var livsfarligt för Ahmed att stanna i Afghanistan.
Det var bara en tidsfråga innan släktingarna skulle hitta honom och
han vågade knappt gå ut ur sitt rum. När han ändå gjorde det skedde
en bombattack precis intill honom.
Med hjälp av de insamlade pengarna lyckades Ahmed ta sig till sin
mamma i Iran. Livet som papperslös afghan i Iran är farligt, och som

94

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 95

hazar har man alltid blickarna på sig. Efter en tid blev Ahmed tagen av
iransk gränspolis och återigen deporterad till Afghanistan.
Där slutar spåren. Ahmeds vänner i Sverige fruktar det värsta. De
tänker med oro på den hotbild som anmäldes innan han skickades
från Sverige men som aldrig ens prövades av svensk domstol.

Deportation i praktiken: Mujtaba berättar
Vahedeh Aida Ghardagian
Samma dag som riksdagen öppnades, den 10 september 2019, skickades 50 personer med ett chartrat flyg från Arlanda till Afghanistans
huvudstad Kabul. De deporterades mot sin vilja efter att ha suttit inlåsta på förvar eller i häkten, många av dem i åtskilliga månader.
Gränspolisens talesman anger i ett pressmeddelande att alla dessa
”återvändare” var män och att inga var minderåriga. Polisen försäkrar också att allt deras arbete utgår från ett ”humant, medmänskligt
och rättssäkert bemötande” och att ”personens grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till exempelvis ålder
eller fysiska och psykiska hälsotillstånd.” En av dem som utvisades var
22-årige Mujtaba. Hans berättelse bekräftas av andra utvisade på
samma plan.
De hade inte sagt något till mig, jag visste ingenting. Det var tisdagskväll. Klockan var runt nio när de kom in i mitt isoleringsrum. Jag
hade ätit kvällsmat och skulle gå och lägga mig. De bara dök upp.
– Det är dags, du ska åka nu.
– Var ska ni skicka mig?
– Till Afghanistan.
Jag blev rädd.
– Varför säger ni så? Ni måste berätta några dagar innan. Nu? Ingen
har sagt något till mig.
Jag blev orolig men jag försökte att dölja det. Jag var rädd att de
skulle straffa mig. Sist när jag visade känslor, när jag blev upprörd, tog
de mig till isolering och häkte så efter det döljer jag min sorg och ilska
inom mig.
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De satte på mig handfängsel. Det var två andra killar från min avdelning som också skulle skickas. Jag hörde deras röster när de började protestera. De satte handfängsel och en huva på en av dem. Vi var
två som kördes i en stor vit bil. Det var flera vakter i bilen. De satte på
oss midjefängsel. De sa att vi inte ska lyfta på armarna och att vi ska
sitta stilla i bilen.
Killen som satt bredvid mig i bilen var ung men han hade bott och
jobbat i Sverige i flera år. Han hade betalat skatt sa han. Han hade fått
tillfälligt uppehållstillstånd två gånger men sen hade de inte förlängt.
Jag vet inte varför. Jag frågade inte.
I bilen satt fyra vakter med oss. Jag var rädd. Jag tänkte att det inte
fanns mänskliga rättigheter för oss. Det finns ingenting. De vet ju vad
som händer i Afghanistan. De vet om kriget, bombdåd, kidnappningar, om talibanerna.
Han som satt i bilen, killen som hade jobbat i Sverige, fick en
spruta. På flygplatsen sa de att vi skulle vara lugna. Jag tänkte att
ingen annan finns där, även om jag skriker och ber om hjälp kommer
ingen att höra mig. Jag var rädd för doktorn och tvångsinjektion av
lugnande.
På flygplatsen där de hade samlat oss fanns ingen annan. Jag såg killar
som fördes in genom rastgården med handfängsel och huvor på. Det
var skrämmande. Insamlingslokalen var jättestor. Vi var många, kanske 100 eller 200. Jag räknade inte, jag var så nervös. För varje person
fanns det två vakter. Doktor fanns på flygplatsen men följde inte med
flyget.
Vi satt och väntade i fyra timmar. Vi fick en påse med smörgås och
vatten. Jag mådde dåligt. Alla mådde dåligt. Vi var stressade men
några killar var extra rädda. Vi har aldrig varit i Afghanistan, vi känner ingen där, sa de. De hade bott hela livet i Iran och hade sina föräldrar där.
Det var en kille som skadade sig själv. Jag tror han försökte skära
handleden. Det blödde men de tog inte bort handfängslet på honom.
Jag sa till mig själv att det inte fanns medmänsklighet längre. Jag
kunde inte sova. Det var en annan kille som hade märke på handlederna, kanske från handfängslet.
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Ingen i Kabul frågade vad som hade hänt. Ingen tog hand om honom.
Poliserna var inte så trevliga på flygplatsen. Först kom en man med en
väst, kommer inte ihåg vad som stod på västen och sa välkommen till
Afghanistan. Vakterna stannade på flyget. På flygplatsen fick vi 12 000
afghani (c:a 1 500 kronor), inget mer.
Jag har en kompis som bor på studentrum med några andra killar.
Hans familj är i Ghazni men han vågar inte ta sig dit. Jag bor hos honom. Jag vet inte vad som kommer att hända mig. Jag är rädd och håller mig inomhus. Jag är fortfarande i chocktillstånd och vet inte hur
jag ska klara mig i Kabul.

Ett värdigt återvändande?
Mohammad Ali Qasimi. Utdrag ur ”Dagbok från Kabul” publicerad av Blankspot 2019 – 2021
Landa i Kabul

I dag träffade jag några deporterade killar som landade i Kabul. De är
oroliga och många har ingenstans att bo. Vissa har sina familjer i andra länder och vet inte alls vart de ska ta vägen. Jag hämtade några killar till vårt boende och vissa andra kunde åka till vänner eller
släktingar.
En väldigt ung kille, som såg ut att vara yngre än 18 år, frågade
mig: – Vad är nästa steg? Vad jag ska göra? Vem kan ta emot oss? Kan
myndigheterna i Afghanistan hjälpa mig att hitta någonstans att bo?
Jag kunde inte svara på hans frågor.
Många av killarna som kom hit i dag kunde inte ens starta sina mobiler. De har bott ett år i förvar eller fängelse och deras hjärnor fungerade inte. De var helt förvirrade. En del hade inte ens kontakt med
svenskar som hjälper dem – så vart hamnar de nu? Ingen vet.
Hjälp från ERIN

Jag och två andra killar som utvisats från Sverige gick för att fråga vad
som händer med vår utlovade hjälp från organisationen ERIN (en föregångare till det som nu heter ERRIN). I förvaret i Märsta lovade
både Migrationsverket och Polismyndigheten att om vi skrev på
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ERIN:s papper skulle vi kunna få lite hjälp för att kunna klara oss i
Afghanistan, genom ett stöd från EU.
Men det fungerar inte. Den som arbetade på kontoret sa att Sverige
har stängt det stödet. Själv registrerade jag mig redan för fyra månader
sedan och jag har fortfarande inte fått svar. Tio gånger har jag gått till
kontoret och frågat om ERIN-hjälpen.
En annan kille som följde med mig till kontoret utvisades från Sverige 19 juni 2019. Han hade det besvärligt med att skaffa sin ID-handling (tazkira) i Afghanistan och det tog honom 4 månader. Så nu när
han skaffat en tazkira så gick vi tillsammans till ERIN:s kontor. Han
gav sina papper och sin tazkira, men den som jobbar där sa att min
vän inte kunde registreras, eftersom det har gått över 3 månader sedan han kom till Afghanistan.
Utbildning genom IOM

I juni 2019 registrerade jag mig för en mekanikerutbildning som anordnas av IOM, en organisation som hjälper återvändande flyktingar.
De lovade mig att projektet skulle verkställas inom 2 – 3 månader.
Det gick några veckor innan de ringde mig och sa att vi skulle samlas på fredagsmorgonen för att prata om projektet. Men på väg till
mötet fick jag ett samtal. En av dem ringde och berättade att chefens
mormor hade dött, så mötet skulle bli inställt den dagen. Jag åkte hem
och väntade på att mötet skulle bli av en annan dag.
Efter en månad ringde de igen. De sa att vi skulle ha möte fredagen
efter och att jag måste komma redan kl. 8 på morgonen till staden
Shahrak Ettifaq, som ligger utanför Barchi.
Jag klev upp tidigt och tog bussen. Jag fick byta flera gånger och sista
biten fick jag lifta med en bil. Jag kom fram vid 8-tiden och ringde den
ansvarige. – Var är ni? Han svarade att tyvärr, vi har hotats av någon
och vågar inte komma just idag. Jag blev irriterad för att de inte ringt
mig. Jag hade åkt hela den långa vägen och så var de inte där!
När jag kom hem, väntade jag på att de skulle ringa för att boka in
ett nytt möte. Så att vi skulle kunna börja jobba. Efter en månad
ringde jag upp. – Vad händer med projektet? De svarade att tyvärr, de
visste inte alls när det skulle bli av.
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ID-papper

För att kunna få jobb eller visum eller pass måste man ha ID-papper.
En ny undersökning visar att 53 procent av alla afghanska barn fortfarande inte har en ID-handling. Främst beror det på att det är ett så
komplext system för att få identitetshandlingar. De flesta människor
bor långt bort från de centrala kontoren som gör dem. Och om man
får en ID-handling måste den dessutom bekräftas. Och det kan bara
göras i Kabul.
Många av de deporterade har fått allvarliga problem, eftersom de
inte kunnat skaffa identitetshandlingar på ett helt år.
En kille berättar: – Jag reste till Ghazni-provinsen där jag har en
kusin som hjälpte mig att skaffa ID-handling, den kostade inte mycket. Men att åka till provinserna är väldigt farligt, speciellt för hazarer,
eftersom talibanerna ofta kontrollerar vägarna.
En annan kille berättar att han inte har någon familj alls här i
Afghanistan. Ingen kan bevisa vem han är. Tazkirakontoret i Kabul sa
åt honom att han måste åka till sin hemby och skaffa sin ID-handling
där, sedan skulle de bekräfta den. Men hur ska han kunna göra det?
Ett sätt är att betala. En kille berättar att han skaffade en ID-handling för 350 dollar som han själv inte hade. Pengarna skickades av en
snäll kvinna från Sverige. Den som fick de 350 dollar fick dem i hemlighet, det kallas muta och är jättevanligt i Afghanistan.
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3.4 Internflykt – en svensk uppfinning
Carin Flemström, Birgitta Göransson
Migrationsverket har i flerfaldiga avslagsbeslut hänvisat till internflykt,
som aldrig har fungerat som skydd. Än värre är det efter USA:s reträtt
och talibanernas intåg i Kabul i augusti 2021. Afghanistan behärskas
helt av talibanerna. De ungdomar som en gång flytt från hederskultur
och sharialagar kommer att vara chanslösa om de utvisas. De kan inte
gömma sig någonstans. Sverige sänder dem i döden.

Vi har läst många beslut från Migrationsverket och domstolarna. I
samtliga fall ser vi en enorm tilltro till Migrationsverkets förslag om internflykt[1]. All påvisad förföljelse, vare sig det handlar om talibaner, IS,
kriminella eller släkters blodshämnder, försvinner som genom ett trollslag genom det lilla ordet internflykt – uppfattningen att det finns säkra
områden eller städer.
Beskrivningen av Afghanistan i beslut efter beslut är som om landet
bestod av provinser utan kontakt med varandra. Talibanerna beskrivs
som små lokala banditband, inte som en nationell rörelse.
Det påstås att det går att färdas säkert på huvudvägarna mellan
städer. Att talibanerna upprättar vägspärrar verkar inte ha någon betydelse. ”Det går att lugnt vandra igenom dem om man inte utmärker sig
medvetet.” Så beskrev Migrationsverket det för en ung man vars föräldrar dödats av talibanerna eftersom de betalade skatt till regeringens representant och inte till talibanernas ledare.
En annan pojke som i Kabul utsatts för grova sexuella övergrepp
som utpressning och hämnd för faderns politiska och ekonomiska
ställningstaganden föreslogs skapa sig en helt ny tillvaro i Mazar-el
Sharif. Där skulle ingen känna hans verkliga identitet. Han förutsattes
kunna ta jobb och hyra en bostad obemärkt. Själv gjorde han bedömningen att ryktet om honom och det som han utsatts för snabbt skulle
vara ifatt honom och att han skulle behandlas sämre än en hund på gatan. Det han utsatts för var så skamligt att han även som pojke skulle
kunna stenas till döds.
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Abdul hittades via sociala media

Det var inte svårt att hitta.
Nu är det din tur.
Jag har hittat denna adressen.
Du med S har förstörde mitt liv.
Du måste dö som en hund.
Var du än är, hittar jag dig och drar dina ögon ur din skål.
Abdul flydde som 8-åring från Afghanistan till Iran på grund av en
blodshämnd. Han har ett stort ärr över magen sedan hans farbror försökt döda honom efter att först ha dödat Abduls far i en strid om
markägande. I december 2015 kom han till Sverige. En flicka som var
hans vän utsattes för en gruppvåldtäkt på en fest där hon för första
gången i sitt liv druckit alkohol. Hon vände sig till Abdul som hjälpte
henne till vård. Abdul började sedan spåra gärningsmännen på Facebook och kunde tipsa polisen. Två av tre personer fälldes.
Under domstolsförhandlingarna avslöjades Abduls namn. Han får
sedan upprepade hot på nätet och i telefonen. Han ska dö som en
hund i samma stund han kliver av planet i Kabul. Många skärmdumpar visar på en resursrik person med gott om pengar och en umgängeskrets med både talibaner och afghansk polis. Abdul tvingas att
ständigt byta adress, för gärningsmännen har många vänner i Sverige.
Så riktas hoten mot Abduls syster i en avlägsen bergsby – hon ska
dödas i hans ställe. När han får en bild av en kvinna med utstuckna
ögon bryter han ihop psykiskt.
Migrationsverket och migrationsdomstolarna ger avslag på anmälan
om verkställighetshinder. EU-domstolen tar inte upp fallet till prövning. ”Om han åker till en annan stad i Afghanistan kommer den som
hotar honom inte att nå honom.”
Migrationsdomstolen lever i en värld där folkbokföring och allmänna register är det normala sättet att ta reda på var en person vistas,
och där det går att skydda sin identitet med myndigheternas hjälp.
Men så fungerar det inte i Afghanistan. I ett klanland har man kontroll
över vilka som är släkt med varandra och var den släkten har sin
hemby. Därtill kommer internet. Att annan infrastruktur är bristfällig
betyder inte att internet inte finns.
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En av de våldtäktsmän som hotat Abdul har över 2 000 vänner på
Facebook spridda över hela Afghanistan, Pakistan och Iran. Hur enkelt
är det inte att skicka ut en fråga och be om delning? En person som bor
i en stad kan mycket väl ha släktingar i andra delar av landet. Så är det i
Sverige och så är det också i Afghanistan, och släkten är hjälpsam i en
hederssak.
Sverige borde ta ställning för en ung man som tagit strid mot hederskulturen. Han är en förebild! Men i stället kastar man honom i gapet på hans fiender.
Omöjligt att gömma sig

Den som utförde hoten mot Abdul tillhör ett kriminellt gäng. Sådana
skulle inte kunna operera utan tillåtelse av och i samarbete med talibanerna. En rörelse som är på väg att ta över landet använder naturligtvis
modern kommunikationsteknik. De ungdomar som skickas tillbaka är
inte osynliga och ointressanta för talibaner och andra mäktiga män. De
västinfluerade återvändarna finns på talibanernas lista på målgrupper
för dödande.
Anders Fänge är en av pionjärerna i Svenska Afghanistankommittén
och har (med början under 80-talet) över tjugo års erfarenhet av arbete
i landet. I sitt sakkunnighetsutlåtande (se kapitel 3.4.1) beskriver han
hur konflikterna under de 40 åren av krig försvårats, och hur dessa går
i arv i generationer. Han visar hur lätt det är att leta upp en viss eftersökt person, även om man initialt inte vet var personen är, och att det
blivit särskilt lätt med dagens mobiltelefoner.
I en rapport från European Asylum Support Office (EASO)[2] återges
uttalanden från afghanistanforskaren Thomas Ruttig och tidigare korrespondenten för Radio Free Europe Abubakar Siddique. Om en person
kan undfly en blodshämnd genom att flytta till en annan stad beror på
omständigheterna, bland annat vilken makt och inflytande som kontrahenten har.
Finska Migri[3] beskriver hur man, när man kommer till ett nytt
samhälle, även i Kabul, måste redogöra för vem man är genom att berätta om sin släkt. De som begått hedersbrott, t.ex. gift sig mot familjens vilja, eftersöks aktivt av sina familjer. Här utnyttjas de nätverk som
finns i andra länder. Risken att dödas är stor. Polisen har varken möjligheter eller intresse av att engagera sig i privata angelägenheter.
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Talibanerna kan hitta fiender var som helst i landet

Om någon en gång har hamnat på talibanernas listor går det inte återvända till någon del av Afghanistan. Sverige är såvitt vi vet ensamt om
att tillämpa idén om ”internflykt”. Det finns ett stort underlag som beskriver talibanernas kapacitet och väl utarbetade metoder för att spåra
upp en fiende varsomhelst i Afghanistan.
UNHCR-rapporten 2016[4] beskriver tydligt att talibanerna kan spåra
upp personer var som helst i landet. De har rutiner och nätverk för
detta, inklusive sociala media. De har en ”skuggadministration” av guvernörer och militära befälhavare. Även vad gäller personer som flyttar
till städer, till exempel Kabul, så har talibanerna en organisation med
spioner där och utför attacker. En person som återvänder till sin hemprovins riskerar att dödas. Några citat som stöder det nämnda:
The Taliban generally has the capability to track individuals, through
the use of ”formal and informal communication” networks to obtain information about a person’s whereabouts.
The AAN analyst explained that when an individual wanted by the Taliban relocates or returns to their province of origin and if their background
is revealed, depending on the individual’s profile, as well as the political
climate of the day, that person could be killed, which has occurred.
It is more difficult to track people [who] have moved into urban environments, but even there the Taliban have spies and members who can gather
considerable information.
The same source explained that tribal networks still operate in urban
areas, and gave the example of the Taliban infiltrating and obtaining information from large refugee camps near Kabul.
The analyst stated that the Taliban conducts local-level intelligence gathering in Kabul, and therefore have been able to carry out targeted attacks
in some urban centres.
Den norska Landinfo-rapporten[5] ger en ytterligare detaljerad och
skrämmande bild av den detaljerade och välutvecklade organisation

103

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 104

som ligger bakom uppspårandet och straffandet av fiender till talibanerna. Verksamheten är fördelad på ett antal s.k. shura över landet. Totalt beräknades det 2017 finnas över 6 000 agenter plus ett stort antal
betalda eller obetalda informanter. Det finns en ”blacklist” med eftersökta personer. Särskilt utbildade agenter bevakar bl.a. personer som
gör negativa uttalanden om talibanerna. Shuran inom Kunduzområdet
har flest agenter i förhållande till folkmängden; i Kabul-området finns
ca 1 500 agenter. Där inriktar man sig bl.a. på västerniserade personer.
Talibanerna själva menar sig ha kontroll över alla som kommer in via
Kabuls flygplats. Rapporten uppskattar att det i läge 2015–2016 utfördes bortåt 1 000 ”targeted killings”. Talibanerna anger att de 2016 har
straffat över 2 000 personer, inkluderande amputationer och kroppsliga skador.
Idag (juli 2021) är talibanernas makt ännu större. Deras inflytande
och numerär ökar, vilket illustreras av att regeringen släppt tusentals
talibaner ur fängelse som en följd av det s.k. fredsavtalet mellan USA
och talibanerna. Vi ser nu hur talibanerna lägger under sig allt fler områden och hur de omstridda områdena ökar. USA har dragit tillbaka
sina trupper och ingen vet hur landet ser ut om några månader. Se kapitel 3.2.
Referenser: Se sid. 500

3.4.1 Man kan inte gömma sig i Afghanistan
Anders Fänge 2017
Sakkunnigutlåtande angående förekomst av klan/familjefejder, hedersfrågor, landtvister o.dyl. samt om möjligheten att gömma sig i
Afghanistan.
Den afghanska staten har aldrig fungerat som en modern västerländsk
stat i vad det gäller administrativ kontroll över det egna territoriet och
befolkningen. De upprepade konflikter som landet drabbats av sedan
1979 har förvärrat detta förhållande, då staten stundtals i stort sett har
upphört att fungera. Den stora internationella assistansen, som bl.a.
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syftat till att bygga en fungerande stat, och som ägt rum sedan talibanregimens kollaps 2001, har inte medfört några avsevärda förbättringar,
då den afghanska staten av idag till stora delar kännetecknas av ineffektivitet, korruption och maktmissbruk.
Detta gäller inte minst rättsväsendet, domstolar och polis, som ofta
pekas ut som svårt drabbade av korruption. Till detta kommer att traditionella medlingsmekanismer, som ofta tillämpats av landsbygdsbefolkningen, försvagats av decennier av krig, flyktingströmmar, samt
inte minst uppkomsten av lokala makthavare och grupper, som står
utanför centralmaktens kontroll, och som styr i områden under deras
kontroll utan hänsyn till gällande lagar och föreskrifter.
Detta har bl.a. resulterat i att lösningen av konflikter mellan individer och grupper rörande egendomsfrågor som land och vattentillgång,
hedersfrågor, våldsbrott och liknande försvårats, och att dessa ofta
urartar till våldshandlingar, inte sällan med dödlig utgång för den svagare parten.
Till det kan sägas att det finns få frågor i den afghanska kulturen
som har en längre livslängd än just denna typ av konflikter. Det finns
gott om exempel, både från samtiden och historien, på dödliga konflikter mellan familjer och mellan individer, som har sitt ursprung i t.ex.
en tvist om äganderätt till land, att ett brott mot en familjs eller mans
heder anses ha begåtts, eller att någon tillhörande en grupp/familj eller
klan anses ha utsatts för orättfärdigt våld. Hederskulturen har en central roll i den afghanska kulturen och brott mot familjens heder leder
även i dagens Afghanistan till dödliga konflikter. En del av dessa konflikter avslutas relativt snabbt, antingen genom medling där en part
gottgör den andra parten, eller med ”den syndande partens” död.
Det är emellertid inte ovanligt att de pågår i betydligt längre tid och
faktiskt över generationer, där ansvaret för det påstådda brottet ärvs av
barnen till den som ursprungligen utförde det. Och som det ovan påpekats, pågår dessa konflikter mer ofta än sällan utanför centralmaktens och dess rättsapparats inflytande och kontroll.
Det kan vidare konstateras att Afghanistan är ett land som har en
djup och omfattande verbal tradition, som bl.a. karaktäriseras av mycket breda och inofficiella informationsnätverk, vars kärna består av
släktingar och vänner, som sedan i sin tur bidrar med sina släktingar
och vänner, osv, osv.
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Under mina sammanlagt 20 år av arbete i Afghanistan har jag upprepade gånger ställts inför problem, som bl.a. inneburit att finna en
person. Ett typiskt exempel kan vara att personens namn, faderns
namn, födelseort, den ort där vederbörande växte upp, samt namn på
släktingar är kända, medan personens nuvarande adress (eller snarare
bostadsort, då adresser i en svensk mening inte existerar) inte är känd.
Genom användandet av dessa informella informationsnätverk har det i
de avgjort flesta fallen gått att få tag på den eftersökta personen. Före
2001 (amerikansk intervention, talibanregeringens fall och ny regering) kunde en dylik eftersökning ta flera månader, men då de senaste
15 åren har sett en enorm expansion av antalet mobiltelefoner i landet,
går det numera oftast betydligt fortare.
Om barn och ungdomar, som tillhör en av parterna i en dylik konflikt, avvisas till Afghanistan är det min bestämda mening att de med
stor sannolikhet förr eller senare kan komma att hittas av den andra
parten, och att de därmed löper en uppenbar risk att utsättas för våld –
även dödligt sådant.
Det är inte ovanligt att familjerna eller familjen, som anser sig förorättade och försmådda, tar till våld, även dödligt sådant, i avsikt ”att
tvätta bort” skammen. Ett barn till en person som genom sin vägran
att följa de givna reglerna kränkt familjens heder ses också som en del
av den skam som familjen anser sig drabbad av. Barnen löper därför en
klar risk att bli förföljda, kränkta, utnyttjade och misshandlade livet ut
av sina släktingar – även till den grad att det begås mord. Den enda lösningen är att ta sig så långt bort som möjligt från familjen.
Det faktum att den afghanska staten och dess myndigheter, inklusive
rättsväsendet, inte kan anses som fungerande, lämnar ett större utrymme för den här typen av traditionella värderingar och handlingar.
Allvarliga lagbrott, även sådana som kan relateras till hederskulturen,
lämnas ofta utan åtgärd och straffpåföljd.
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Rädslan finns hela tiden
Mohammad Ali Qasimi. Utdrag ur ”Dagbok från Kabul” publicerad av Blankspot 2019 – juli 2021 .
Hotet mot den som skriver och tar bilder

Idag är jag tillbaka här i Afghanistan där jag började 2015. Jag är rädd
hela tiden. Jag är rädd för att stanna och jag tänker på min framtid
och mitt liv. Jag vill leva i ett land utan rädsla och hotbild. I Europa
finns yttrandefrihet och det är tillåtet att skriva texter. Men här kan
jag inte följa samma regler som i Europa, här finns helt andra traditioner. Det är därför som jag måste skydda det beslut jag tagit – att
skriva. Jag är jätterädd och jag kontrollerar mig själv och mitt beteende varje gång jag möter folk. Jag behandlar dem på ett sätt som får
dem att tro att jag delar deras tankar och traditioner.
Afghanistan är ingen plats för den som tror på mänskliga rättigheter. Just nu deklarerar en mullah här att alla kvinnor måste sitta
hemma och att de inte ska få jobba. Kvinnor ska inte få gå på banken
eller någonstans, de ska inte ens ha rätt att vara på marknaden. Ifall
jag skulle säga att han har fel och att han ljuger om människors liv
skulle jag bli dödad direkt.
En kille fotograferade och några tjejer gick förbi strax efter att han
tagit sin bild. De var inte med på bilden – men det såg ut så för några
av tjejernas anhöriga på andra sidan gatan. De trodde att han tog kort
på tjejerna. Utan att fråga eller kolla vad som var på bilden så började
de skrika om att han fotograferade deras döttrar. Att han gjort det
utan att fråga. Fler och fler anslöt och stenar började kastas. Först en
sten och sedan flera. Till slut var han som tog bilden på sin bil död.
Det gick så fort och var skrämmande. Ett fruktansvärt sätt att dö på.
Jag har svårt att sluta tänka på det som hände. Jag tar ibland bilder
på staden när jag går runt. Men detta har fått mig att tänka mig för.
Jag tar aldrig bilder på någon som inte vill och oftast tar jag som ni vet
bilder på hus, vägar och berg. Men om någon stoppar mig så kanske
jag inte hinner förklara detta.
Det är inte olagligt att skriva om Afghanistan. Men människor här
kan reagera lite olika. Ofta frågar människor om vilket yrke jag har
och var jag bor – men jag berättar aldrig vad jag gör och aldrig om
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mitt liv, inte heller om mitt tidigare liv i Sverige. Om talibanerna får
veta att jag skriver för en svensk sida så kommer de att döda mig.
Här finns ingen religionsfrihet

Det svårt för de utvisade ungdomarna som är kristna. De vill behålla
sina gudstjänster på söndagar, men ingen vågar gå till ett ställe där det
finns en hemlig kyrka. Det finns många hemliga kyrkor i olika delar
av Afghanistan, för människor som fortsätter att följa sin kristna tro.
Om de upptäcks blir det livsfarligt för dem som går dit.
De flesta afghaner ser väldigt illa på religionsbyten. I Sverige kan
folk välja om de vill tro eller inte och det finns olika religioner. I
Afghanistan väljer man antingen islam eller dödsstraff.
Om att leva gömd

Vi är flera som har personliga problem i Afghanistan och har svårt att
fortsätta leva här. Vi bor på ett ställe som är hemligt och jag vill inte
säga var det ligger, för om ovänner upptäcker oss är vi tvungna att
lämna det. Just nu stannar vi på det här stället och får hjälp av svenskar för att sedan kunna lämna Afghanistan.
Nästan alla grabbarna som utvisades från Sverige sitter hemma hela
dagarna och går inte ut. De vågar inte. Vissa mår inte så bra. De sitter
och tänker på aktiviteter som de vill göra, men som de tyvärr inte har
möjlighet till.
På vintern är det farligare att resa än att stanna i Kabul. Så jag
måste klara mig på något sätt tills vintern är över. Jag får försöka hitta
jobb och pengar här i Afghanistan också, men det gäller min trygghet
– jag måste ha den faktiskt! Även om jag inte får hjälp att söka och få
ett svenskt arbetstillstånd, måste jag ut ur landet igen. Jag föredrar att
smugglas istället för att dö här i Afghanistan.
Kommentar från redaktionen augusti 2021:
Författaren lyckades lämna Afghanistan innan talibanerna tog över
och befinner sig nu på flykt i ett annat land.
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4.1 Att göra flyktingar utvisningsbara.
Rättsosäkerheten i asylärenden
Jan Stattin, Karin Fridell Anter

De asylprövningar som gjorts sedan den stora flyktingströmmen 2015
präglas av rättsosäkerhet i alla led. De nya lagar som stiftades i all hast
öppnade för stort godtycke och den ”tillfälliga” lag som trädde i kraft
sommaren 2016 tillämpades med retroaktiv verkan, vilket strider mot
all rättspraxis. Migrationsverkets utredningar har varit undermåliga,
vilket bekräftats både av verkets egna utvärderingar och utomstående
granskningar. Migrationsdomstolarna har inte gjort självständiga bedömningar utan i de flesta fall förlitat sig på Migrationsverkets uppgifter, vilket gjort att överklagan inte lett till någon opartisk överprövning.
Migrationsöverdomstolen har behandlat mycket få fall, vilket medfört
att underdomstolarna inte haft prejudicerande domar att hänvisa till.
Ingenting av detta hade kunnat fortgå utan sanktion från högsta politiska ort.
Sommaren 2017 tog en svårt synskadad afghansk 18-åring sitt liv efter
att han och hans lillebror fått avslag på asylansökan från Migrationsverket. Bröderna ansågs inte ha asylskäl, och den äldre brodern skulle
vara ”manligt nätverk” i Afghanistan för den yngre. Den yngre pojken
beviljades uppehållstillstånd efter broderns död. Att en uppenbart felaktig bedömning ledde till självmord fick stor uppmärksamhet i media.
I februari 2020 riktade justitiekanslern (JK) kritik mot Migrationsverkets ursprungliga handläggning[1]. Hur många fler ”misstag” har
gjorts som inte uppmärksammats eller granskats av JK?
Dåliga lagar bäddar för rättsosäkerhet

Åren efter 2015 har en rad lagar kommit till inom migrationsområdet
(se kapitel 2.1). Gemensamt för dessa är att de kritiserats av Lagrådet
och ett flertal andra remissinstanser, bl.a. för att vara otydliga och inte
svara mot de juridiska krav som bör ställas på ny lagstiftning. Lagarna
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har tillkommit i ett läge då den politiska opinionen, dominerad av Sverigedemokraterna, krävde åtstramningar i flyktingmottagandet. Den
tillfälliga lagen som kom 2016 tillämpades retroaktivt, den äldre gymnasielagen kom bara att gälla ett hundratal ungdomar och den nya
gymnasielagen är så otydlig att den inte kan tillämpas konsekvent (se
kapitel 5.5).
Förlängningen av den tillfälliga lagen har genomgående kritiserats
av remissinstanser för att motverka integrering, vilket är en självklar
följd av att uppehållstillstånden inte är permanenta utan endast tillfälliga, ofta på så kort tid som 13 månader. Den nya migrationslagstiftning som antogs av riksdagen sommaren 2021 bygger till största delen
på den tillfälliga lagen och har på samma sätt kritiserats från flera håll.
Asylprocessen

Den gängse retoriken från en nästan enig riksdag är att beslutsgången i
asylärenden främjar humaniteten och rättssäkerheten genom att beslut
kan överprövas av högre instans. Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstol och därefter till Migrationsöverdomstolen.
Denna kan ge prövningstillstånd om fallet anses vara prejudicerande,
eller om det finns synnerliga skäl. Prövningstillstånd ges dock mycket
sällan[2–4]. Denna processordning skapades 2006. Tidigare kunde Migrationsverkets beslut överklagas till Utlänningsnämnden och sedan
inte vidare.
Beslut som vunnit laga kraft ska enligt normal juridisk praxis genomföras, även om det senare framkommer att de har fattats med felaktigt underlag eller att Migrationsverket handlagt ärendet på felaktigt
sätt. Om det efter beslutet tillkommer nya omständigheter kan personen anföra verkställighetshinder och ansöka om ny prövning. Om
detta beviljas inleds en ny process utifrån de nya förutsättningarna[5].
Fyra år efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut har personen rätt att
söka asyl på nytt[6].
Sedan 2015 har rättssäkerheten i asylprövningen ifrågasatts från
olika håll. Forskare och jurister har granskat lagstiftningen, dess förarbeten och dess tillämpning i praktiken[7–11]. Kyrkor och andra organisationer liksom granskande journalister har påpekat brister i rättssäkerheten och visat på hur dessa har drabbat de asylsökande[12–21].
Reza Bank Rahimis fall belyser vilka fel som kan begås i en enda
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asylprocess[22]: Tolk saknas vid inskrivningen; den gode man som utses
bevakar inte Rezas intresse; det juridiska ombudet företräder inte aktivt sin klient; tolken förstår inte vad Reza säger under intervjun hos
Migrationsverket; en uppföljande intervju ställs in; handläggaren brister i kunskap om hedersskulders allvar och varaktighet; en åldersuppskrivning görs schablonmässigt. Slutligen nekas Reza en muntlig
förhandling i domstolen, som kunnat läka de allvarliga bristerna i Migrationsverkets beslut.
Vad betyder ”rättssäker”?
”Ett nej ska vara ett nej” är ett återkommande argument i diskussionen
om asylpolitik. Det bygger på antagandet om att Sveriges asylprövningssystem är rättssäkert, något som hävdas av de flesta politiska partier[23, 24] och av Migrationsverkets företrädare[25]. I Migrationsverkets
beskrivning av sitt uppdrag sägs: ”Varje ansökan ska prövas individuellt, rättssäkert och utifrån en tydlig och gemensam process”[26].
Möjligheten att få Migrationsverkets beslut överprövade i domstol anses vara en garanti för rättssäkerheten. Regeringen uttrycker också sitt
förtroende för Migrationsverkets hantering av asylärenden. Migrations- och justitieminister Morgan Johansson svarade i april 2019 på
en skriftlig fråga i riksdagen om asylprocessens rättssäkerhet när det
gäller barn och konstaterade: ”Det finns således både regelverk och särskilda regeringsuppdrag på plats för att säkerställa att Migrationsverket
kan fatta rättssäkra beslut om avvisning eller uppehållstillstånd, där
principen om barnets bästa särskilt ska beaktas.”[27]
Men rättssäkerheten är inte så självklar som det påstås. Såhär säger
två engagerade asyljurister: ”Det finns egentligen inte någon entydig
definition av vad rättssäkerhet är, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär
att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp
från samhället självt, t.ex. att du inte åtalas eller döms utan tillräcklig
bevisning; att du inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare, oavsett samhällsställning eller ursprung, bedöms på ett likartat
sätt. En annan vedertagen definition av rättssäkerhet är ”förutsebarhet,
enhetlighet och tydlighet”[28]. För den som har erfarenhet av asylprocesser är dessa tre ord, som skulle utmärka rättssäkerheten, precis det
man saknar.

113

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 114

”Rättssäkerheten är bara en kuliss på Migrationsverket”, skrev det tidigare hovrättsrådet Nanna Töcksberg Zelano i en debattartikel 2017
[10]
. ”Kritiken mot utvisningar av ensamkommande unga har avfärdats
med att de sker efter en rättssäker prövning. Det stämmer inte. Utgångspunkten för Migrationsverket och en del domare är att asylberättelsen är påhittad. Varken verk eller domstolar har klarat av
ärendetillströmningen med bibehållen kvalitet utan prioriterat avverkning på de asylsökandes bekostnad. I en fungerande rättsstat borde de
enskilda domarna stått emot. En slarvigt skriven dom, ett ogenomtänkt resonemang, ett förbigående av ett anfört argument, en förväxling med någon annan afghan, räcker för att skapa tvivel på om det
skett en rättvis prövning. Än värre är intrycket av att utgången är bestämd i förväg och uppifrån.”
Politisk styrning
Sveriges attityd mot dem som sökte asyl 2015 har politiserats. Signalen
från regeringen till Migrationsverket är uppenbart att hitta förevändningar att utvisa. Från 2015 har det skett en rad glidningar i rättstilllämpningen, något som inte hade kunnat göras utan stöd från berörd
minister. Det gäller både rena politiska beslut, Migrationsverkets uttalade och outtalade praxis samt migrationsdomstolarnas sätt att hantera
överklaganden.
Som visas i kapitel 2.2 behandlades 2015 års asylsökande från olika
länder mycket olika. Detta framkommer både i andelen avslag respektive bifall, och i att vissa grupper fick vänta mycket länge på att alls få
sina ärenden prövade. En grupp som drabbades mycket hårt på båda
sätten var de afghanska medborgarna, varav mer än hälften var ensamkommande barn.
Det avtal med Afghanistan som ingicks 2016 möjliggjorde ett återsändande av de afghaner vars asylskäl underkändes (se kapitel 3.3). Avtalet kom till i ett läge som betecknades som en flyktingkris, och där
Sverigedemokraterna blev tongivande i migrationsfrågan. Processen
politiserades nu på ett sätt som inte är förenligt med agerandet i en
rättsstat. Advokaten Elsa Hug i Paris ställer frågan varför svenska domstolar tycks gå i politikens ledband[29 s. 131, 30]. I Frankrike har i stället
domstolen stått för en självständig hållning gentemot politiken, och
ungdomar som flytt från Sverige har på det viset fått sina asylskäl god-
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kända där (se kapitel 4.7). Den franska domstolen står fri från Migrationsverkets bedömningar, vilka i Sverige i stället blir styrande för
domstolen. På samma sätt kan svenska asyljurister uttrycka det i samtal: migrationsdomstolen är ju politiserad. De allmänna domstolarna i
Sverige har vid flera tillfällen bedömt att det är omöjligt att utvisa
brottsdömda personer till Afghanistan på grund av hotsituationen
där[31]. De intar uppenbart en mer självständig attityd än migrationsdomstolarna och deras beslut om straffpåföljder bygger inte på Migrationsverkets utredningar.
Efter 2015 började både Migrationsverket och domstolarna underkänna asylskäl som tidigare godkänts, i ett läge där förhållandena i
Afghanistan hela tiden förvärrades. Det är uppenbart att signaler från
verksledning och regering påverkade de enskilda handläggarna och
därmed asylprocesserna. Admir Skodo, forskare vid Lunds universitet,
skriver i sin studie Hur afghaner blev andra klassens asylsökande [32]:
”Afghanernas situation visar att mänskliga rättigheter såväl som nationell asylrätt kan utformas efter vissa flyktinggrupper och asylsökande.
När det sker kan vi se hur motsägelsefyllda politiska agendor kan avgöra vem som erbjuds asyl.”
Utredningen hos Migrationsverket

Det stora antalet asylsökare 2015 påverkade Migrationsverkets arbete.
Arbetsbelastningen ökade samtidigt som regeringens regleringsbrev
krävde ökad genomströmning. Verksamheten organiserades om, erfarna medarbetare slutade och alltmer arbete lades på nyrekryterad
personal. Under åren 2017–2019 mer än halverades myndighetens anslagsförbrukning, med kraftiga neddragningar av såväl personal- som
lokalkostnader[33]. Allt detta, som i grunden byggde på politiskt fattade
beslut, kom naturligtvis att påverka rättssäkerheten.
FN-organet UNHCR har formulerat regler för förfarandet och kriterierna vid fastställande av asylsökandes rättsliga status[34]. Bland annat sägs (punkt 196) att ”medan bevisbördan i princip ligger på den
sökande, delas skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta
fakta mellan den sökande och utredaren. I vissa fall måste utredaren
utnyttja alla till buds stående medel för att få fram erforderlig bevisning till stöd för den sökande. En sådan självständig utredning röner
dock inte alltid framgång, och det kan även finnas påståenden som inte
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låter sig bevisas. Om den sökandes redogörelse förefaller trovärdig och
det inte finns goda skäl att anta det motsatta bör den sökande i sådana
fall ges en fördel av det uppkomna tvivelsmålet”. Det vi har sett av de
senaste årens asylprövning visar dock alltför ofta på raka motsatsen,
alltså att tvivelsmål tolkas till den asylsökandes nackdel.
Migrationsverket bestämmer spelreglerna och utser sin motpart
Redan långt innan själva asylutredningen påbörjas kan Migrationsverket påverka dess förutsättningar och därmed dess resultat. Vid ankomsten till Sverige sorteras de sökande av Migrationsverkets personal
utifrån det avgörande kriteriet om de är över eller under 18 år. De som
är barn placeras i kommunen med rätt till en god man som hjälper
dem i den fortsatta processen. De som är vuxna placeras i Migrationsverkets boenden och förväntas kunna ta hand om sig själva. Men det
handlar inte alltid om verklig ålder. Migrationsverkets personal kan efter en snabb blick på personen bestämma att hen inte är det barn hen
själv hävdar utan en vuxen person, som inte ska få de rättigheter som
gäller för barn. Författaren Thord Eriksson uppskattar att så många
som 2 500 personer skrivits upp i ålder på oklara grunder redan vid
ankomsten till Sverige[29 s. 109ff, 35]. (Se kapitel 4.2.)
Ganska snart utser Migrationsverket sedan den jurist som ska biträda den asylsökande under processen. Migrationsverket har att tillse
att biträden har tillräcklig juridisk kompetens och, när de företräder
underåriga, erfarenhet av barnärenden[36, 37]. Detta innebär i bästa fall
att oseriösa personer hindras från att bli offentliga biträden, men det
innebär samtidigt att Migrationsverket utser sin egen motpart i asylärendets juridiska hantering. Universitetslektor Sebastian Wejedal argumenterade 2019 för att behörigheten att förordna offentliga biträden
i migrationsprocesser flyttas från Migrationsverket till en migrationsdomstol, på motsvarande sätt som i straffrättsliga processer[38].
Inför intervjun med den asylsökande anlitar Migrationsverket en
tolk. Migrationsverkets riktlinjer säger att tolken bör vara auktoriserad
eller grundutbildad, men att handläggaren kan göra avvägningar i det
enskilda fallet[39]. I april 2018 visade Kammarkollegiet att mer än
hälften av intervjuerna genomförs med icke auktoriserade tolkar. Migrationsverket anger att det beror på att det inte finns tillräckligt många
auktoriserade tolkar på de aktuella språken, men myndighetens egna
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dokument visade att man ofta uttryckligen efterfrågade icke-auktoriserade tolkar[40]. Dessutom uttrycker vissa auktoriserade tolkar en ovilja
att arbeta för Migrationsverket, på grund av dåliga arbetsvillkor och en
upplevelse av att processen inte är rättssäker[39]. En aktuell kunskapsöversikt från Delmi visar att bristen på kompetenta tolkar inom vissa
språkområden drabbar de asylsökande och kan bli ett hot mot rättssäkerheten[41].
Den asylsökandes möjlighet att framföra sin berättelse beror i hög
grad på tolkens förmåga och vilja att återge det som sägs. Om det inte
fungerar har den asylsökande mycket små möjligheter att få avbryta
intervjun och byta tolk. Dessutom är det vanligt att Migrationsverket
kräver att intervjun ska ske via tolk, även i de fall då den sökande kan
bra svenska och föredrar att få föra fram sin berättelse utan att behöva
bli avbruten för tolkning.
Trovärdighet och tillförlitlighet
När asylutredningen påbörjas får den sökande presentera sin berättelse
och sina asylskäl vid en muntlig intervju hos Migrationsverket. Intervjuaren och ytterligare en person fattar sedan beslut. En viktig del i
detta är att avgöra tillförlitligheten i den sökandes berättelse. Är det
rimligt att tro att hen talar sanning?
Till stöd för Migrationsverkets arbete med muntliga utsagor utarbetade forskare vid Göteborgs universitet år 2017 ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för migrationsärenden[42]. Här poängteras vikten av att
handläggare har goda kunskaper i minnespsykologi. Man skiljer på tillförlitlighet, dvs. hur korrekt en utsaga är i förhållande till verkligheten,
och trovärdighet, alltså en subjektiv uppfattning om personen. Man går
också igenom vilka kriterier som har stöd i forskningen och vilka som
är olämpliga att använda.
I Migrationsverkets avslag hänvisas ofta till begreppet allmän trovärdighet, men forskarnas rapport visar att det inte är ett användbart kriterium. Migrationsverket brukar också hänvisa till ostrukturerad
beskrivning eller uppvisad osäkerhet som motiv för avslag, men forskningen visar tvärtom att det tyder på att händelsen är självupplevd. Är
den strukturerad och sammanhängande, som handläggarna brukar
önska, tyder det på att den är repeterad.
Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyk-
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tingar) har i ett hundratal asylärenden granskat vilka kriterier Migrationsverket använde och jämfört dem med rekommendationerna i
ovan nämnda beslutsstöd[9]. I över hälften av de granskade ärendena
användes kriterier som beslutsstödet anser olämpliga. Även andra kriterier utan vetenskapligt stöd användes.
I en studie (2011) om kvaliteten i svensk asylprövning underströk
UNHCR att trovärdighetsbegreppet inte fick baseras lättvindigt på enskildheter[43]. Linna Martén pekar i en vetenskaplig rapport på att avslag ofta sammanhänger med att den asylsökandes trovärdighet
ifrågasattes[44]. Det är även vår och många advokaters erfarenhet[45].
Detta sker alltså i direkt motsats till vad som lyfts fram både i Migrationsverkets eget beslutsstöd och i UNHCR:s anvisningar.
Migrationsverket som lagstiftare
Både den tillfälliga lagen från 2016 (förlängd 2019) och de båda gymnasielagarna är mycket otydligt skrivna. De öppnar därmed för att
Migrationsverket kan göra egna tolkningar, och även förändra sin tolkning utan att lagen har ändrats. Att detta alls är möjligt betyder att lagen i sig tillåter godtycke. Det betyder också att regeringen tillåter detta
– för naturligtvis kan en myndighet inte ändra på lagens tolkning och
tillämpning utan att det godkänns av justitiedepartementet.
Migrationsverkets handläggare har att bygga sina beslut på rättsliga
ställningstaganden som utarbetats av verkets ledning. Professor Anna
Lundberg och Sofi Jansson-Keshavarz har visat hur dessa ställningstaganden flera gånger har ändrats i strid mot lagstiftarnas avsikter [8].
Detta innebär att verket går utanför sina formella befogenheter genom
att det utöver att precisera rättslig tillämpning i praktiken självt går in
som lagstiftare. I kapitel 4.3 görs en genomgång av de förskjutningar i
praxis som skett under perioden 2016–2020 vad gäller möjligheten att
utvisa ensamma barn.
År 2016 sägs att ett ensamkommande barns berättelse om sådant de
fått reda på från föräldrarna får ”godtas” när det gäller konfliktdrabbade länder. I ställningstagandet från 2017 är det i stället myndighetens
bedömning av ”sanningshalten” och ”tillförlitligheten” i barnets berättelse som står i fokus, medan ett återberättande av föräldrars uppgifter
avfärdas som ”andrahandsuppgifter”. Bilder på barnets familj på flykt,
berättelser om föräldrarnas död eller försvinnande osv. anses då ha låg
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tillförlitlighet. En djupt traumatisk upplevelse kan avfärdas utan att utredaren tar hänsyn till de vetenskapliga stöd som finns till stöd för den
muntliga berättelsen om svåra upplevelser.
Möjligheten för den asylsökande att genom skriftlig dokumentation
styrka sina asylskäl, sin identitet och åberopade hot är begränsad. Detta
gäller generellt, men i synnerhet dokumentation från hemlandet. Dokument från Afghanistan bedöms schablonmässigt som ”handskrivna
och av enkel beskaffenhet”. Även dokument som har högt bevisvärde,
såsom stämplade protokoll från rådsmöten, läggs åt sidan.
Om det finns fler av varandra oberoende dokument som stödjer de
åberopade omständigheterna bedöms de konsekvent var för sig, något
som gör det omöjligt för den asylsökande att styrka sina muntliga uppgifter. Migrationsverket försummar det avslutande momentet, att dokumenten skall sammanvägas och att de då kan få en samlad betydelse.
Agerandet strider mot juridisk och historisk källkritisk praxis[46]. Det
vanliga är att migrationsverkets bedömning accepteras av domstolen
utan ny bevisvärdering av dokument. I realiteten sker alltså ingen överprövning i domstolen.
Att pröva asylskäl eller avslöja lögnare?
Som gode män och vänner till asylsökande har vi ofta slagits av hur
både intervjuer och beslut verkar syfta till att avslöja lögnare och göra
den sökande utvisningsbar, i stället för att sakligt utreda hens asylskäl.
För barn används stora delar av intervjutiden till att reda ut vilket
skyddsnät som kan finnas i hemlandet, i stället för att undersöka varför
den unge har flytt och sökt asyl.
Liknande erfarenheter har presenterats av personer som har arbetat
på Migrationsverket. I stället för att som tidigare hjälpa de asylsökande
att ange sina skäl till att få asyl fick de i uppgift att finna skäl och motivera varför de asylsökande inte skulle få asyl. Misstron mot de sökande
kunde gå så långt att en nyanställd informerades om de vanligaste
lögnerna som de asylsökande använde i sina berättelser.
Att asylprövningen syftar till utvisning avslöjas på ett nästan övertydligt sätt av Migrationsverkets eget språkbruk. Ett asylärende på Migrationsverket kallas inte ”asylärende” eller ”ärende om asyl” utan
benämns ”ärende om eventuell utvisning”. Detta står explicit på det
förordnande som det offentliga biträdet får. Därmed är det uppenbart
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vilket resultat som förväntas – även om ordet ”eventuell” öppnar för
att det inte är helt omöjligt att få asyl. Beslutet i asylärendet kallas på
motsvarande sätt ”beslut angående utvisning”, även i de fall då beslutet
innebär att personen får uppehållstillstånd och inte ska utvisas[47]. I
masteruppsatsen En (värdig) andra chans (2019) konstaterade teologen
Josefin Gredin att de ensamkommande ungdomarnas människovärde
relativiseras och att de mänskliga rättigheterna inte respekteras[48].
Allt detta sker fortfarande trots att Migrationsverkets etiska råd
2019 varnade för risken att man inte ser de asylsökandes skyddsskäl,
utan i stället försöker avslöja lögnare[49]: ”Den rättssäkra asylprövningen är ingången, inte att hitta lögnare. Det är lätt att hamna i en logik att den sökande kan beslås med olika saker. Det är inte bra. Etiskt
går det att ifrågasätta och rättsligt kan det inte anses förenligt med
grundläggande god förvaltning. Att inte i förväg bestämma bevisets
värde är grundläggande för både etiken och juridiken.”
Landinformation och rättsliga ställningstaganden
Om man ska kunna bedöma asylskälen i förhållande till ett visst land
så måste man känna till situationen i det landet. Det kan förefalla självklart, men vi har sett många exempel på både intervjuer och beslut
som visar på en häpnadsväckande okunnighet.
Ändå finns det landinformation att tillgå, information som visserligen ofta är ganska gammal men som ändå förmedlar en ganska god
bild av samhällsförhållanden och traditioner. Problemet är att den inte
används, varken av Migrationsverkets handläggare eller av de ombud
som är satta att föra de asylsökandes talan.
Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning
(Lifos) samlar och publicerar information och analys om länder och
regioner från vilka människor söker sig till Sverige. Bland annat publiceras rapporter om säkerhetsläget, framtagna av Migrationsverkets avdelning Migrationsanalys. Dessa rapporter bygger på en mängd
internationella källor och på samtal med personer i och utanför landet.
Detta möjliggör en initierad analys men med en viss fördröjning. Den
senaste landrapporten om Afghanistan är utgiven i april 2020 och bygger på källor som i bästa fall inkluderar 2019 i sin analys[50].
På initiativ av verkets rättschef gör Migrationsverket rättsliga ställningstaganden som är ”generella rekommendationer om tillämp-
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ningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en
enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal
bör följa dem i rättstillämpningen.” Bland annat görs ställningstaganden om prövning av skyddsbehov för medborgare i olika länder. Det
nu (juli 2021) gällande rättsliga ställningstagandet för Afghanistan gäller sedan juni 2020[51]. Dess bedömningar av säkerhetsläget bygger till
största delen på landinformationsrapporten från april 2020.
Det råder alltså en anmärkningsvärd eftersläpning i Migrationsverkets bedömningar av säkerhetsläget och riskerna för den enskilde vid
en eventuell utvisning. När det gäller Afghanistan kan vi dessutom
konstatera att de senaste årens rättsliga ställningstaganden inte ens har
tagit intryck av den information om det allvarliga läget som förmedlas
i Lifos rapporter. Trots att verket har i uppdrag att göra en framåtsyftande bedömning baserar man sina beslut på uppgifter som är flera år
gamla, och detta i en landsituation som enligt den egna rapporten från
Migrationsanalys är mycket instabil med risk för sönderfall samt utvidgat inbördeskrig. (Se kapitel 3.1. och 3.2.)
Som citeras ovan anger Migrationsverket att personalen ”bör” följa
det rättsliga ställningstagandet i rättstillämpningen. I dessa föreskrivs
också en framåtsyftande analys. Våra erfarenheter är att både handläggare och beslutsfattare ofta försummar detta och ger schematiska avslag utan tillräcklig analys. Vi har också sett ett stort antal fall där
handläggaren ställt helt irrelevanta och för den sökande obegripliga
frågor som avslöjat handläggarens okunnighet om det land som den
sökande har flytt ifrån. För en fördjupande diskussion om de rättsliga
ställningstagandena vad gäller frågor om apostasi, se kapitel 4.5.
Utredningarnas kvalitet
Vi och många andra gode män och vänner till asylsökande kan konstatera att Migrationsverkets utredningar ofta är mycket undermåliga. Vi
har sett utskrifter av intervjuer som varit så bristfälliga att gode man
har fått göra en helt ny transkribering utifrån sin egen ljudinspelning
av samtalet – handläggaren hade uppenbarligen inte klarat av att både
fråga, lyssna och skriva på samma gång. Vi har hört helt orimliga tolkningar, och till och med tolkar som medvetet har ändrat den sökandes
ord till sådant som tolken ansåg mera passande. Vi har läst avslagsbe-
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slut som helt uppenbart varit kopierade från ett annat ärende och där
handläggaren missat att ändra den sökandes namn, eller till och med
skrivit att han ska utvisas till ett annat land. Nätverket #Vistårinteut
samlade redan hösten 2017 en mängd exempel på felaktigheter i intervjuprotokoll och beslut [14], och nätverket Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! har samlat ytterligare exempel på sin hemsida [13].
Att utredningarna är dåliga bekräftas också av andra källor, men det
leder inte till att de drabbade får rättelse. Fattade beslut ska verkställas
även om de skett på erkänt felaktiga grunder.
I Statskontorets utvärdering 2017 av Migrationsverkets nya organisation sedan 2015 konstateras att handläggning av ärenden skiljer sig
mellan regioner och att kvaliteten i verksamheten sjunkit[52]. Enligt en
internrapport från Migrationsverket kan upp till hälften av alla asylbeslut 2016 ha fattats på felaktiga grunder[53]. I mars 2018 konstaterades
åter att tusentals asylbeslut bygger på undermåliga utredningar [54].
Migrationsverkets olika kontor har stora skillnader i förhållandet
mellan avslag och bifall. Under perioden augusti 2016 – juli 2017 fick
61 procent av alla ansökningar bifall (innefattar alla åldrar och länder),
men för de olika kontoren varierade siffran mellan 40 procent och 76
procent. Migrationsverket har inte kunnat förklara dessa siffror, som
tyder på en stor godtycklighet[55].
År 2016 lade Migrationsverket ned de särskilda enheter som specialiserats på barnärenden[56]. Rädda Barnen har i ett flertal rapporter påvisat att Migrationsverket brister i att utreda och ta hänsyn till barns
asylskäl[57]. Migrationsverket erkände i november 2017 att de inte alltid
varit så bra på att följa sina egna riktlinjer vad gäller att prata med barn
[58]
. Migrationsverkets kvalitetsuppföljning 2018 visar att i 26 procent
av ärendena för barn i familj hade man inte gjort den barnkonsekvensanalys som krävts. Detta bedömdes som ”en markant förbättring” jämfört med föregående år[59].
Migrationsverkets egna anställda avslöjar i ett upprop 2018 stora
brister i myndighetens verksamhet. Asylprövningen beskrivs som ”varken rättssäker, enhetlig, förutsägbar eller hållbar”[60].
Att Migrationsverkets utredningar beträffande afghanska medborgare ofta var undermåliga stöds också av att domstolarna rättade Migrationsverkets beslut i högre grad för afghaner än för andra nationaliteter. (Se kapitel 2.2.)

122

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 123

Svenska Röda Korset och Amnesty anser att bristerna just när det
gäller de afghanska flyktingarna är så påtagliga att alla asylutredningar
borde göras om[61]. Hård kritik har också riktats mot behandlingen av
apostater och hbtqi-personer. (Se kapitel 4.4–4.6.)
Justitieombudsmannen JO kritiserade i januari 2021 Migrationsverket för att handläggningstiderna var alltför långa och för ”passivitet
under handläggningstiden”. Migrationsverkets generaldirektör Mikael
Ribbenvik pekade i sitt svar på att Migrationsverkets personalstyrka
har minskats till 5 000 personer från tidigare nästan 9 000 personer[62].
Ribbenvik påpekade också att även om antalet asylsökande har minskat de senaste åren, så har antalet ärenden inte minskat. Detta beror på
att de uppehållstillstånd som ges är tillfälliga och måste förnyas med
viss regelbundenhet[63].
Vid flera tillfällen har Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer erkänt de brister som påtalats[37, 54]. Hans förklaring har varit att personalen hade otillräcklig utbildning och arbetade under stress. Omorganiseringar och politiska beslut om nedskärningar av Migrationsverkets
resurser har lett till en arbetssituation som många anställda upplever
som ohållbar, och som naturligtvis går ut över de asylsökande[64]. När
personalen pressas ökar risken för dåliga utredningar och felaktiga beslut, men fastän bristerna erkänts av Migrationsverket har de drabbade
inte fått någon ny utredning.
Migrationsdomstolarna

Den som vill överklaga Migrationsverkets beslut har att vända sig till
migrationsdomstolarna, som utgörs av förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Luleå och Malmö. Målet kan avgöras antingen muntligen eller skriftligen, och i båda fallen fälls domen oftast av en juridiskt
utbildad domare utan speciell inriktning på migrationsrätt samt tre
politiskt tillsatta nämndemän utan specialkompetens.
Förvaltningsdomstolen har ansvar för att ett mål blir så utrett som
dess beskaffenhet kräver[65]. Utredningsskyldigheten skall svara mot det
som är behövligt för målets avgörande och har en extra tyngd i ärenden av så allvarlig natur att de handlar om risk för människors liv. I sin
avhandling om domstolens utredningsansvar i migrationsprocessen
pekar Isa Cegrell Karlander på att varken domstolen eller Migrationsverket, som har den grundläggande utredningsskyldigheten, konse-
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kvent lever upp till detta[66]. Tvärtom tar migrationsdomstolen i stor
utsträckning myndighetsbeslutet från Migrationsverket som sitt eget
beslut när det överklagats av den asylsökande.
Handläggningstiden är nära förknippad med rättssäkerheten, där
långa handläggningstider kan ge negativa konsekvenser för den sökande. Hösten 2020 påbörjade Riksrevisionen en granskning av migrationsdomstolarnas effektivitet och handläggningstiderna för asylmål.
Resultatet planeras presenteras i november 2021[67].
Statsvetaren Livia Johannesson skriver i sin doktorsavhandling
(2017)[7] att domstolarnas roll i asylprocessen är att iscensätta rättviseprinciper, såsom opartiskhet, transparens och likhet inför lagen, och
att därmed producera en ceremoniell version av rättssäkerhet. Domstolen som institution symboliserar rättssäkerhet, vilket innebär att
själva processen kan användas som argument för att asylprövningen är
rättssäker. Johannesson pekar på en rad strukturella brister och systemfel som innebär att den nya processordningen snarast har ökat rättsosäkerheten.
Kritiken mot migrationsdomstolarna kommer även från asylrättsjurister. I februari 2021 går ett drygt fyrtiotal asylrättsjurister till ett
skarpt angrepp mot rättsosäkerheten i asylprocessen[45]. Man skriver:
“Problemen vittnar tydligt om avsaknaden av rättssäkerhet, om ointresset för att faktiskt erbjuda asylsökande en rättvis rättegång och rimliga ramar för rättegångar. Asylprocessen präglas av premisser som
aldrig skulle accepteras i brottmål eller andra ärenden av något slag”.
Tvåpartsförfarandet i domstolen
Grundtanken i ett rättssäkert domstolsförfarande är att två jämbördiga
parter kan föra fram sin argumentation och bevisning. Detta förutsätter att båda parterna har haft tillräckliga resurser för att ta fram och utveckla denna bevisning. Så fungerar inte migrationsdomstolarna. Den
enda instans som har resurser att utreda ärenden är Migrationsverket,
som samtidigt är part i målet. Domstolen har en utredningsskyldighet
om målet så fordrar, men gör oftast ingen egen utredning utan förlitar
sig på det material som presenteras av Migrationsverket och den sökandes offentliga biträde. Varken den juridiskt utbildade domaren eller
nämndemännen har specialkompetens som rör den sökandes hemland. Domstolsverket har påpekat att brist på anslag till domstolarna
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gör det svårt att hantera det stora antalet ärenden på ett snabbt och
rättssäkert sätt[68].
Migrationsverkets representant har en dubbelroll. Å ena sidan är
hen den sökandes motpart som har att försvara Migrationsverkets avslagsbeslut. Å andra sidan fungerar hen som specialist på riskerna i den
sökandes hemland. Detta innebär enligt flera bedömare en risk för
rättsosäkra domar[10]. Domstolen tenderar att betrakta Migrationsverkets representant som en opartisk expert medan den sökandes offentliga biträde betraktas som partisk i och med att hens uppdrag är att få
den sökande accepterad som skyddsvärd[7].
Rådman Jan Bratt uttrycker en liknande erfarenhet[29 s. 127ff]: ”Rättsprocessen är ett spel för galleriet”, ett konstaterande som bygger på
hans erfarenhet av att Migrationsverket i sin roll som expertmyndighet
fått mer inflytande på rättstillämpningen än domstolarna, vilket lett till
att verkets bedömning i ett asylärende i stor utsträckning bekräftas av
domstolarna. Dessa fyller därför inte sin roll som säkerhetsventil och
korrigerar inte asylbedömningar som blivit felaktiga.
Den expertroll som tilldelas Migrationsverkets representant är dessutom mycket tveksam, vilket tydligt framgår av de många exempel på
felaktig landinformation som skiner igenom i utredningarna. Genom
att inte ifrågasätta Migrationsverkets information blir domstolen delaktig i det rättsosäkra spelet om rätten till asyl.
Muntliga förhandlingar
I förarbetena till 2006 års lagändring motiverade man möjligheten att
överklaga till domstol med att den sökande skulle få komma till tals
med egna ord. Men lagen tillämpas inte på detta sätt. Även om alla kan
överklaga så är det bara en liten del som får presentera sin sak muntligt
i domstolen. Målen avgörs i stället med endast skriftlig bevisning. Motiveringarna för att inte bevilja muntliga förhandlingar är ofta stereotypa och inte individuellt motiverade. Detta strider mot Migrationsdomstolens uttalade anvisningar.
I dom MIG 2017:9 fastslog Migrationsöverdomstolen att ”om utgången av målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som
den enskilde lämnat är utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling
mycket begränsat”. I en annan dom påpekar Migrationsöverdomstolen
att en asylsökande lider en påtaglig rättsförlust om han berövas möjlig-
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heten att muntligen utveckla sitt ärende[69]. Livia Johannesson[7] visar
dock att även när förhandlingen är muntlig är det ofta så att den svarande inte får berätta fritt, utan i stället uppmanas att fatta sig kort och
svara på frågorna. Därmed får hen inte komma till tals med egna ord
och förklara det som Migrationsverket kan ha missat eller feltolkat.
Ofta vill domstolen att den asylsökande talar sitt modersmål även
om hen önskar tala svenska, och att allt översätts av en tolk. Tidigt i
asylprocessen är tolkningen nödvändig, men senare är det ofta en fördel för den asylsökande att bara använda tolk vid behov. Bortsett från
att tolkningen ofta är bristfällig tar den tid från själva förhandlingen.
När det gäller frågor som rör apostasi har tolkarna dessutom ofta begränsad begreppsförståelse, vilket skapar rättsosäkerhet. Se kapitel 4.5.
Till skillnad från i brottmål handlar domstolsförhandlingen i asylärenden sällan om konkret bevisvärdering. Det som ska avgöras är huruvida det är sannolikt att personen skulle löpa risk i framtiden om ett
utvisningsbeslut skulle stå fast och genomföras. Därmed handlar det i
hög grad om en bedömning av den asylsökandes trovärdighet när hen
berättar vad som hänt och vad hen befarar inför framtiden. Den sökande befinner sig i underläge och måste dessutom ofta förlita sig på
tolkning, både för att förstå frågorna och för att förmedla sina svar. Åtskilliga forskningsstudier i psykologi, lingvistik, sociologi och rättsvetenskap visar att en sådan trovärdighetsbedömning lämnar mycket
stort utrymme för godtycke.
Eftersom den bedömda trovärdigheten i många fall är avgörande för
domstolens beslut är det avgörande för rättssäkerheten att domstolen
klargör på vilka grunder den sökande bedöms som trovärdig eller ej.
Oftast görs inte detta utan domstolen presenterar sitt beslut utan att
redovisa med vilka metoder man kommit fram till beslutet. Domstolarna förlitar sig i alltför hög grad på och godtar Migrationsverkets trovärdighetsbedömning, som ofta gjorts i strid mot UNHCR:s rekommendationer och verkets egna regler[44].
Livia Johannesson underströk bristerna i domstolens beslutsmotiveringar i en debattartikel i DN[70]. Fyra lagmän som besvarade artikeln
anförde att bedömningen skedde efter angivna grunder och att hänsyn
tas ”bland annat till att berättelsen är detaljrik, sammanhängande och
inte präglas av motstridiga uppgifter. En viktig omständighet är också
att berättelsen i sina huvuddrag förblir oförändrad under asylpröv-
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ningens gång i olika instanser. Om berättelsen ändras bör godtagbara
skäl för det läggas fram. Berättelsen får inte heller strida mot tillgänglig
landinformation”[71]. Lagmännen hänvisar alltså till samma bedömningsgrunder som anförs av Migrationsverket. De förutsätter att domstolen är insatt i aktuell landinformation samtidigt som det i praktiken
är Migrationsverkets representant som vid förhandlingen förväntas stå
för sådan kunskap.
Nämndemännens roll
Av de fyra domarna i ett normalt asylmål är tre lekmannadomare –
nämndemän – som tillsatts genom de politiska partierna. Detta innebär stor risk för rättsosäkerhet, både för att besluten riskerar att präglas
av partitillhörigheten hos de för tillfället tjänstgörande nämndemännen och för att nämndemännen inte ges tillräcklig möjlighet att sätta
sig in ordentligt i de ärenden de behandlar.
Flera studier visar att nämndemännens politiska tillhörighet påverkar deras beslut i domstolen, vilket innebär att den asylsökande riskerar att inte få en opartisk prövning[44, 72]. Överklaganden tenderade att
oftare godkännas med nämndemän från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet och oftare avvisas med nämndemän från Sverigedemokraterna. Frikyrkoförbundens utredning från våren 2019 visar
att 93 procent av nämndemän från Sverigedemokraterna avstyrkte asyl
för personer som åberopade konvertering till kristendomen, medan
motsvarande siffra för nämndemän från Vänsterpartiet var 15 procent[73]. Denna politisering av migrationsdomstolarna äventyrar naturligtvis en rättssäker asylprövning.
Det har kommit larmrapporter om att nämndemän inte får ta del av
allt material från Migrationsverket utan endast verkets sammanfattning och färdiga förslag på domar[29 s. 132], och att de dessutom får materialet alldeles för sent. En domare bekräftar att materialet delades ut
och gicks igenom en kvart innan muntlig förhandling. En nämndeman
berättar att de kan ta beslut i sju ärenden på en dag. Hon menar att det
därmed är omöjligt att garantera någon rättssäkerhet: ”När jag inte har
människan framför mig, som vid en muntlig förhandling, måste jag i
vart fall få en möjlighet att själv bilda mig en uppfattning om ungdomen – inte via ett färdigt domförslag”[74].
Utöver detta finns en risk att nämndemännen, oavsett partifärg och
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förberedelsemöjligheter, inte tar sitt uppdrag på tillräckligt stort allvar.
Det har rapporterats om att nämndemän har sovit under de muntliga
domstolsförhandlingarna[75].
Inte lika inför lagen
Livia Johannesson sammanfattar principer för rättssamhället med fokus på förvaltningsdomstolarnas, alltså migrationsdomstolarnas, roll i
sammanhanget[7 s. 217ff]. En viktig demokratisk princip är att alla människor behandlas lika inför lagen. Ingen ska diskrimineras eller förfördelas på grund av till exempel utbildningsnivå, etnisk bakgrund,
språkkunskaper, kön eller kännedom om juridiska normer och konventioner. Förvaltningsdomstolar har en mycket central uppgift i en
demokrati eftersom de överprövar myndigheters beslut som rör individer. De ska därmed garantera att enskildas grundläggande rättigheter
inte kränks av staten.
Domare i förvaltningsdomstolarna har därmed en mycket viktig roll
och de förväntas följa rättsliga ideal som opartiskhet och objektivitet
för att säkerställa att alla människor blir behandlade lika inför lagen.
Livia Johannesson kunde konstatera att mot idealet stod en annorlunda verklighet. Hennes och andras forskning visar att människor inte
alltid behandlas lika i domstolar. Domare gör olika bedömningar beroende på deras egna attityder och normer, men också beroende på hur
den enskilde sökande beter sig och ser ut. Kulturella skillnader kom
också att inverka på hur de sökande förstods och bedömdes.
Det finns oförklarliga skillnader mellan de fyra migrationsdomstolarnas bedömningar. Under de nio första månaderna 2015 avgjorde de
tillsammans drygt 4 400 överklaganden i asylmål. De flesta avgjordes
av Migrationsdomstolen i Stockholm, som i 7 procent av fallen ändrade på Migrationsverkets beslut så att den klagande helt eller delvis
fick rätt. För Migrationsdomstolen i Göteborg var motsvarande siffra
14 procent, och i Malmö och Luleå mellan 7 och 14 procent[76].
Vad detta beror på vet vi inte. Vi känner till att olika domare ger avslag i olika hög grad och vi kan tänka oss att det också har utvecklats
olika praxis vid de olika domstolarna. Detta är i så fall en direkt effekt
av att varken lagarna eller de prejudicerande domarna från Migrationsöverdomstolen ger tillräcklig vägledning, och därmed ytterst föranletts
av de politiska beslut som skapat och vidmakthåller bristfälliga lagar.
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Migrationsöverdomstolen

De lagar som gäller inom migrationsområdet sedan 2015 har kritiserats för att vara otydliga. Det innebär att det ofta saknas entydig grund
för domstolarnas bedömningar. Ett sätt att bringa klarhet i sådana
oklarheter är att ärendet prövas av Migrationsöverdomstolen, som är
en avdelning vid Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolen ger dock prövningstillstånd i första hand om fallet anses vara prejudicerande, något som är mycket ovanligt. F.d. hovrättsrådet Nanna
Töcksberg Zelano anser att Migrationsöverdomstolen skulle behövt
pröva många fler fall för att styra upp underdomstolarna med krav på
korrekt bevisvärdering, fri prövning av all bevisning och krav på självständiga samt tydliga skäl i förhållande till Migrationsverkets bedömningar[10].
I en debattartikel våren 2019[77] underströk bland annat en rad asyljurister behovet av fler prejudicerande domar från Migrationsöverdomstolen när det gällde de ytterligt spretande domstolsbesluten
rörande möjligheten till asyl i ärenden avseende apostater.
För den enskilde är rätten att överklaga till Migrationsöverdomstolen närmast en formalitet, eftersom Migrationsöverdomstolen normalt
endast tar upp fall som har en principiell betydelse. Med tanke på de
strukturella svagheterna i migrationsdomstolarnas funktionssätt är
den påstådda rättssäkerheten i asylprocessen därmed mycket bristfällig
eller, med Livia Johannessons ord, ceremoniell.
Verkställighetshinder och ny prövning

Ansökan om verkställighetshinder och ny prövning kan lämnas in om
det framkommit nya omständigheter som inte prövats i det lagakraftvunna avslagsbeslutet. Vad som anses som tillräckligt ”nytt” för att
prövning ska beviljas är dock mycket oklart.
Anmälan om verkställighetshinder ställs till Migrationsverket och
kan vid avslag överklagas till migrationsdomstol. I domstolen bedöms
sådana mål ofta vara av ”enkel beskaffenhet”, vilket innebär att de kan
avgöras av en ensam domare. Begreppet ”enkel beskaffenhet” är till sin
natur sådant att det ger ett visst utrymme för olika tolkningar[78]. Det
har som konsekvens att bedömningarna blir skiftande mellan olika domare även i helt jämförbara ärenden.
De omständigheter som åberopas i ansökan om ny prövning avfär-
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das ofta som ”modifieringar” av redan prövade uppgifter. Det kan till
exempel gälla apostasi eller sexuell läggning som nämnts men avfärdats
i den ursprungliga asylprocessen. När personen flera år senare är mera
klar över sin religiösa inställning eller sexuella läggning och kan visa
nya omständigheter kring detta, så avslås begäran om ny prövning med
hänvisningen till att frågan redan är utredd. I andra fall, där den asylsökande inte har berättat redan i utredningen så tolkas detta till den
asylsökandes nackdel då det anses minska trovärdigheten.
Det kan också gälla en förstärkt och konkretiserad hotbild från
hemlandet. Om det redan i grundutredningen har nämnts att en sådan
hotbild finns så kan man sedan inte åberopa nytillkomna eller förstärkta hot i samma fråga. Även faktauppgifter kan avfärdas. Om ett
barn i sin asylutredning har berättat att hans pappa blev bortförd av
fiender så kan asylutredningen ändå utmynna i att man konstaterar att
pappan lever och att barnet måste leta rätt på honom. Om det senare
framkommer bevis för att pappan är död så motiverar det inte ny
prövning – ”vi har redan kommit fram till att din pappa lever”[79].
Begreppet modifiering, med betydelsen ”mindre förändring”, används alltså i Migrationsverket och Migrationsdomstolarna för att
täcka förändringar som avsevärt förändrar hotbilden. Frågan om vilka
omständigheter som ska betraktas som nya har prövats i Migrationsöverdomstolen vid flera tillfällen. Dessa domar skulle kunna fungera
vägledande för Migrationsverket och migrationsdomstolarna, men används sällan på detta sätt. Termerna ”modifikation och tillägg” utan
precisering används för ett vitt spann av utveckling och konkretisering
från ett tidigare angivet asylskäl[80].
Inte heller beaktas utlänningslagens skrivning att ”vid verkställighet
bör Migrationsverket se till sådana nya omständigheter som man kan
anta utgör ett bestående hinder mot verkställigheten och som avses i 12
kap. 1, 2 eller 3 §§ UtlL. Utvisningsbeslutet får aldrig verkställas om det
finns skälig anledning att anta att utlänningen skulle vara i fara att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling eller om utlänningen riskerar förföljelse”. Med tanke på långa handläggningstider
och förändringar i hotbilden är det värt att notera att detta kategoriska
förbud avser omständigheterna vid tiden för den aktuella utvisningen.
Så tillämpas det dock inte, utan riskerna för en människa som ska utvisas
kan baseras på bedömningar som gjorts flera år tidigare.
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Människan i rättssystemet

Bristande kulturell förståelse
Rättssäkerhet är också beroende av de människor som finns i systemet.
”Den mänskliga faktorn” glöms ofta bort i diskussionen. Brister i kommunikationen kan bero på att handläggare/domare och den sökande
har olika kulturell bakgrund. Erfarenhet från möten och förhandlingar,
skrivningar i protokoll, beslut och domar visar att handläggares och
även domares kunskaper om såväl politiska som religiösa, sociala och
kulturella förhållanden i de asylsökandes hemländer brister i många
avseenden. Det kan även gälla de asylsökandes ombud. När dessutom
Migrationsverket framställs som experter i frågor som rör förhållandena i den asylsökandes hemland blir konsekvensen en uppenbar rättsosäkerhet för den asylsökande, vars kunskaper istället bedöms som
subjektiva. Ett återkommande tema där den kulturella förståelsen brister gäller hedersbrott och släktfejder, som i Afghanistan kan vara levande under flera generationer, men där man hos verket och i
domstolen bedömer att de glömts efter några år och därför inte utgör
något kvarvarande hot. En besvärande tanke är att utredare och domare inte enbart är okunniga, utan använder sin okunskap för att göra
den asylsökande utvisningsbar.
Offentliga biträden
För den asylsökande är ett engagerat juridiskt biträde av stor betydelse
och en viktig länk in i det nya samhället. Motsatsen, när det juridiska
biträdet fungerar sämre, kan bli ödesdigert.
Massmedia och asylrättsjurister har visat på ett flertal fall där de offentliga biträdena inte varit tillräckligt insatta i sina klienters ärenden,
eller på annat sätt brustit i att tillvarata deras intressen[81–84]. Nätverket
#Vistårinteut har publicerat en rapport som visar en rad exempel på
samma sak[14 s. 5ff, 23ff]. Det förekommer också att ombud inte går att få
tag på, att de missar att informera sin klient om avslag eller inte lämnar
in överklagan och andra handlingar i tid. Trots detta finns mycket små
möjligheter för klienten att få byta ombud, och när fel har begåtts och
beslut har vunnit laga kraft finns inga möjligheter för den asylsökande
att få rättelse[85–88]. Offentliga biträden som har stoppats av Migrationsverket på grund av olämplighet kan ändå företräda klienter i domstolarna på grund av bristande kommunikation mellan myndigheterna[89].
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Tolkning
Tolkningen av den asylsökandes berättelse får stor betydelse för bedömningen av den asylsökande. I den stressade situation som asylutredningen innebär för den sökande inger tolken ofta rädsla, den rädsla
som man känner för en äldre person om man är en afghansk ungdom.
Det leder till att det är svårt att tala om känsliga ämnen. Det gör det
svårt att säga att tolkningen är dålig, eller att ens anmärka på att allt
det man sa bara leder till korta kommentarer på svenska. ”Och så somnade han ibland” säger Sear, när jag frågar varför så litet av hans berättelse har förts vidare av tolken. Den som ännu inte lärt sig svenska är
utlämnad.
I det märkliga, och i sak felaktiga, beslutet om avslag för en annan
asylsökande står det uttryckligen att tolken har svårt att förstå den sökande. När man senare i asylprocessen kan åberopa konvertering som
asylskäl har man ofta kommit så långt att man talar svenska. Ändå
uppmanas många att tala modersmålet, trots att man inte har en relevant terminologi i de frågor som gäller konvertering på dari. När det
gäller uttryck som rör livsåskådning kan ofta inte ens tolken de behövliga termerna på svenska. Man blir varse allvarliga brister i tolkningen
som man som nyanländ inte kunnat uppfatta. Att en troende muslim
tolkar eller rentav är handläggare i ett mål som rör konvertering – till
kristendom eller ateism – är direkt olämpligt. För den konservative
muslimen är den som avfallit från islam en smutsig person, en ”kafr”.
En asylsökande berättade att när han sagt: ”Jag tror på Jesus som Guds
son” hade tolken översatt: ”Jag tror på Jesus som Guds profet”. När advokaten hade konfronterat tolken, hade tolken svarat: ”Om jag översätter så, då hädar jag min tro”.
Det har rått brist på tolkar i t.ex. de språk som talas i Afghanistan. I
stället anlitades tolkar med ursprung i Iran som talade farsi, trots att
vissa dialekter av dari är mycket olika farsi.
Klagomål på tolken har ofta inte tagits på allvar. Den asylsökande
skulle ofta ha behövt stöd av sitt ombud att avbryta intervjun, liksom
för att spela in intervjun. Ombuden var olika noggranna med att rätta
intervjun. Även om en noggrann rättning utfördes hände det att beslutsfattaren enbart tittade på det orättade protokollet.
Att bedöma den asylsökandes uppgifter är extra svårt när intervjun
sker genom tolk. Missförstånd under intervjuer kan visserligen rättas
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till i efterhand men kan ändå påverka intrycket av den asylsökandes
trovärdighet. Bristfällig tolkning kan medföra att den sökande inte
förstår handläggarens frågor, och tolkens attityd gentemot den sökande
kan vara avgörande för hur mycket hen vågar berätta om sådant som
sexuella övergrepp, apostasi eller sexuell läggning[14 s. 15ff] Själva situationen att tala om svåra saker och hela tiden tvingas avbryta för tolkning
kan göra att den sökande avbryts i sin tankegång och därmed förefaller
mindre trovärdig[41].
Rättssäkerheten – ett spel för gallerierna

”Beslutsgången i asylärenden har skapats med avsikten att främja humaniteten och rättssäkerheten”. Den formuleringen svarar mot den
bild som många svenskar haft av ett land som lyfts fram som en framstående rättsstat och en garant i världen för mänskliga rättigheter. Vår
granskning av rättssäkerheten i asylärenden efter år 2015, året som
kommit att framstå som en vattendelare i svensk asylpolitik, visar en
annan verklighet. I mängden av ärenden kom den stora ungdomsgruppen från Afghanistan i fokus. Ärendena var komplicerade, och det blev
långa väntetider för de asylsökande. Samtidigt kom invandringen att
dominera den politiska debatten, i vilken Sverigedemokraterna angav
tonen. Ingen var beredd att ta ansvaret för vad migrationspolitiken innebar i praktiken – Migrationsverket hänvisade återkommande till regeringen, och regeringen till Migrationsverket.
I den politiska, eller snarare populistiska, debatten fick gruppen
afghanska ungdomar alltmer rollen av syndabockar, samtidigt som förhållandena i Afghanistan förvärrades. Syndabockens roll är att offras.
Så offrades också de afghanska ungdomarna i det politiska spelet. Deras generellt uppenbara skyddsskäl förnekades i en rättsosäker process
där Migrationsverket och migrationsdomstolarna blev medspelare i
det ”spel för gallerierna” som dolde att utredningarna brast i kunskap;
inte följde uppställda regler för hur en utredning bör gå till; använde
kriterier som psykologisk expertis betecknade som hemvävda; lyfte
fram enskildheter i avsikten att hitta lögnare istället för att värdera
asylskäl. Att detta skulle skett utan regeringens medverkan är otänkbart.
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Referenser: Se sid. 500
Se även

Holmgren, Terje; Vesterlund, Helena. Januari 2019 – asylprövning av
afghanska flyktingar.
Lundberg, Anna. Rättssäkerheten i andrummet. En intervju om asylintervjun ur ett god man-perspektiv.
Abiri, Elisabeth. Slumpen och rättssäkerheten. Asylprocessen i Sverige.
Lindberg, Annika. (O)säkerhet som politiskt mål och verktyg: Migrationsverkets fängelselika förvar.
Ragab Nihal. Språkrättvisa i Sverige. Exemplet Tahrir.
Samtliga i: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi
om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021

4.1.1 Pojkar som flytt från sexslaveri
Elisabet Rundqvist
I Afghanistan och Pakistan finns sedan lång tid tillbaka en sedvänja
kallad bacha bazi, (”lek med pojkar”)[1–12]. Pojkar och unga män hålls
som slavar av rika män som vill att de dansar i kvinnokläder, som utnyttjar dem sexuellt och säljer dem till andra. Verksamheten styrs av
nätverk som förutom trafficking med barn ägnar sig åt droger, vapenhandel och annan kriminell verksamhet; som kidnappning, utpressning osv. Både poliser och högt uppsatta myndighetspersoner deltar i
verksamheten.
Att ha utsatts för sexuellt utnyttjande som danspojke bör klassas
som trafficking, tortyr och stigmatisering. Vid misstänkt tortyr ska
Migrationsverket bedriva en tortyrskadeutredning, speciellt när förövaren är en del av statsapparaten såsom guvernör, militär eller polis.
Trots detta har vi ännu inte mött något fall där Migrationsverket fullgjort sina skyldigheter mot danspojkar som flytt till Sverige. I stället får
de avslag då det inte anses utgöra någon fara att återvända.
Jag har stöttat ett flertal enskilda unga killar som är överlevare efter
bacha bazi. I deras ärenden har vi fört fram omfattade informations-
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material som grund för Migrationsverkets bedömning. Inte i något av
besluten har verket ens kommenterat detta material. Helt ensidigt har
man i stället använt Lifos Temarapport: Bacha bazi – dansande pojkar i
Afghanistan [13]. Rapporten är publicerad i november 2015, alltså under
den tid då det största antalet ensamkommande pojkar från Afghanistan anlände till Sverige. Den åberopar en rad källor, men återger inte
alltid den fulla styrkan av deras skrivningar. Den del av Lifos rapport
som använts mest av Migrationsverket är stycket:
Vanligtvis så ’friges’ pojkarna när de uppnår 19-årsålder. De förväntas då att återuppväcka sin manlighet och att gifta sig. Det kan
dock vara svårt att komma över det stigma som det innebär att ha
levt som en bacha bereesh [danspojke]. En del av pojkarna blir i
stället involverade i prostitution eller söker sig till droger. Åter andra
blir i vuxen ålder själva förövare. … I AIHRC:s genomförda studie
om bacha bazi framkom att en majoritet av offren är minderåriga
pojkar, vanligen mellan 10–18 år.[13 s. 10]
Detta används till att ge avslag. Att den asylsökande som pojke varit utsatt för bacha bazi erkänns i regel av Migrationsverket, men i den
framåtsyftande bedömningen anses han inte längre vara i fara för fortsatta övergrepp eftersom han passerat 18 år: ”Initialt kan påpekas att
XX numera är över 18 år, vilket talar emot att han skulle utsättas av bacha bazi.” (Citat från avslagsdom i Migrationsdomstolen.)
I den framåtsyftande bedömningen använder Migrationsverket uteslutande det åldersspann som står i första meningen och väljer att
bortse från den kompletterande information som ges i Lifos rapport:
Det finns dock även offer som är över 18 år. En majoritet av dem är
pojkar som kvarstannat hos sin bacha baz efter att de fyllt 18 år.
Knappt hälften av offren i studien visade sig vara analfabeter och de
flesta av dem hade ingen möjlighet till skolgång. Knappt 40 procent
av barnen befann sig i förövarens tjänst 24 timmar om dygnet medan
en fjärdedel av barnen var hos förövaren en timma dagligen[13 sid. 10].
Lifos rapport innehåller också en disclaimer som få beslutsfattare tycks
ha noterat:
Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och
bör inte tillmätas exklusivt bevisvärde i samband med avgörandet av
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ett enskilt ärende. Om en specifik händelse, person eller organisation
inte nämns i rapporten innebär inte detta att händelsen inte har ägt
rum, eller att personen eller organisationen inte existerar[13 s. 2].
I en rapport[6] på Lifos hemsida konstateras att det fortsatt är i stort
sett omöjligt att anmäla och få en rättsprocess kring sexuellt våld mot
barn i Afghanistan, vilket kan förmodas vara på samma sätt för en
ungdom. Rapporten hänvisar till polisens uppenbara ovilja att alls ta
upp sådana fall, och till den utbredda korruptionen som förhindrar
tillgången till offentlig rättsskipning. I och med att denna typ av brott
är starkt förknippade med skam så föredrar offrens familjer dessutom
ofta traditionella, informella rättsprocesser. Trots att afghansk lag förbjuder övergrepp på barn har dessa unga ytterst små möjligheter att
använda sig av afghanska myndigheters beskydd om de åter blir utsatta, det finns även stor risk att de utsätts för nya brott och övergrepp
om de tvingas återvända.
I många fall tar familjen avstånd från sin son, som ses som oren och
därmed en börda för familjen. Han är aldrig mer välkommen tillbaka
till släkten och familjen, och det finns stor risk för hedersrelaterat våld
från den egna familjen. Utanför familjekretsen bär pojken också ett
stigma och är till exempel inte tillåten att gå till moskén eller delta i religionsutövningen. Att få gifta sig är otänkbart.
Kunskapen om bacha bazi finns alltså, men används inte av Migrationsverket. Det som vi i civilsamhället sett i de beslut som producerats
av Migrationsverket är:
• Berättelsen anses trovärdig, men bedöms mer som ”otur” i livet som
inte kommer att ha någon större inverkan på framtiden.
• Berättelsen anses trovärdig, men sökanden är nu över 18 år och
kommer inte i fråga för nya övergrepp.
• Berättelsen anses trovärdig, men utgör inte ett socialt stigma i
Afghanistan och anses inte vara grund för hedersrelaterat våld mot
ungdomen från sin egen familj eller släkt.
• Berättelsen anses inte trovärdig eftersom den skiljer sig från den
”mall” som Lifos rapport utgör, därmed undersöks inte händelserna
ur ett mer öppet perspektiv.
• Migrationsverkets förväntning på att sökande ska kunna berätta
kronologiskt, konsekvent och sammanhängande om, i vissa fall, åra-
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tal av övergrepp kombinerat med PTSD och andra diagnoser.
• Migrationsverket erkänner inte diskrepansen mellan formell
afghansk lag och den praktik samt rättstillämpning som faktiskt
finns i samhället.
• Migrationsverkets totala avsaknad av insikt i att bacha bazi bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Alla tre begreppen
föranleder delvis andra utredningar än de som görs, och kan då
komma att landa i andra bedömningar.
Migrationsverket och domstolarna väger inte in att många av barnen
och ungdomarna har befunnit sig i en situation där de under sina formativa år tillbringat sina liv i en miljö fylld av vapen, droger, kriminella
aktiviteter och upprepade övergrepp. Som barn har de berövats möjligheten till skolgång och att lära sig ett yrke. De har hållits långt ifrån det
normala samhället och har inte de kontakter med samhället som behövs för att kunna etablera sig och ”återta” ett normalt liv; främst eftersom de aldrig haft ett normalt liv.
Referenser: Se sid. 503
Se även

Muhammadi, Muhammad J. Ska vi dansa? Books on Demand 2018.
– Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa! Books on Demand 2019.
Författaren beskriver sitt liv som danspojke i Pakistan, och det bemötande han fått från människor och myndigheter i Sverige.
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Kvinnors asylskäl tas inte på allvar
Berättat för Anna Lindberg
Det jag flydde från var inte bara misshandel, det var våldtäkt. Men det
vågade jag inte berätta ens för min man. Men när vi väl var i Sverige… egentligen ville jag berätta om våldtäkten för Migrationsverket,
men jag fick inte riktigt någon möjlighet. De ställde andra frågor på
löpande band. Jag trodde att de skulle se på mig hur dåligt jag mådde.
Till slut var det en advokat som fick mig att berätta lite och hon
ville också att jag skulle berätta för Migrationsverket. Det var svårt för
jag skakade i hela kroppen och munnen blev alldeles torr så jag kunde
inte prata. Jag kunde bara nicka eller svara ja eller nej. Det var en hel
hög med män som satt och stirrade på mig.
Migrationsverket säger att min historia inte låter sann och att vi
inte behöver skydd så de ska utvisa oss nu. De tycker att vi ska tillbaka
till vår by. Vi har varit på återvändarsamtal och de sade att vi ska åka
frivilligt för då får vi 75 000 kronor. Jag svarade: ”Vi kommer alla att
bli dödade om vi åker dit. Då är det bättre att vi dör här och nu.
Skulle du sälja ditt och din familjs liv för 75 000 kronor?”
Maryam, som berättat detta är inte den enda kvinna som blivit misstrodd och avfärdad av Migrationsverket när hon berättat om känsliga
och skambelagda saker som drabbat henne just för att hon är kvinna.
En ung flicka blev ombedd att lägga fram av läkare attesterad dokumentation på att hon blivit våldtagen före och under flykten. ”Annars
finns ingen anledning att diskutera detta.”
Flera kvinnors berättelser finns i kapitel 5.3 och efter kapitel 4.7.
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4.2 Åldersbedömning och rättssäkerhet
Ingrid Eckerman
Personer under 18 år har rätt till särskild omsorg från samhällets sida.
De kan inte heller utvisas lika lätt som myndiga personer. När 35 000
unga personer registrerades som ”barn utan vårdnadshavare” (ensamkommande barn) 2015 ansågs många ha ljugit om sin ålder för att få
rättigheter som barn. Det blev Migrationsverkets handläggare som
kom att avgöra åldern. Redan vid ankomsten blev ett okänt antal godtyckligt åldersuppskrivna och registrerades aldrig som barn. Fram till
våren 2017 skrevs mångas ålder upp till 18 utan annan motivering än
att personen inte kunde visa att hen var barn. Papper från hemlandet
avfärdades med att de var lätta att förfalska, och intyg från läkare, lärare och socialsekreterare i Sverige avfärdades som ”subjektiva bedömningar”. I många fall blev uppenbara barn uppskrivna till 18 år.
När en ny metod för medicinska åldersbedömningarna introducerades våren 2017 togs den emot positivt. Tyvärr visade det sig att den
byggde på felaktiga antaganden vilket ledde till att nästan alla som testades ansågs vara över 18 år. Trots uttalade direktiv gjorde Migrationsverket ingen sammanvägd bedömning utan bestämde åldern helt på
grundval av de medicinska testerna.
De åldersbedömningar som gjorts sedan 2015 kan inte anses vara
rättssäkra. De fick dubbelt negativa effekter för många ungdomar eftersom deras trovärdighet även vad gäller andra frågor ifrågasattes i
och med att de ansågs ha ”ljugit om sin ålder”.

En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog
ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av
medicinska tekniker. Åldersbedömningarna och de därpå följande åldersuppskrivningarna till myndighetsålder visade sig utvecklas till en
skandal, där vi ännu inte sett slutet.
Det är uppenbart att Migrationsverket, med regeringens goda
minne, gjort allt för att göra så många av de ensamkommande som
möjligt utvisningsbara. ”Vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns

139

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 140

tonårspojkar” sade migrationsminister Morgan Johansson hösten 2016
– innan majoriteten av afghanska asylsökande ens fått påbörja sin
asylprövning i Sverige[1].
Många av flyktingbarnen är uppvuxna som papperslösa flyktingar i
annat land och har aldrig haft några papper som kan verifiera åldern,
eller gått i någon skola som skrivit dokument om sina elever. Andra
har haft papper men förlorat dem under flykten, ofta i situationer där
man varit tvungen att kasta allt man hade med sig för att kunna
springa tillräckligt fort eller för att inte drunkna i Medelhavet. Åter andra har försökt få dokument utvisande sin ålder via ambassad i Stockholm, men dylika dokument, åtminstone från Afghanistan, har som
regel underkänts av Migrationsverket eftersom de är lätta att förfalska.
Just när godkända papper saknades borde en ”samlad åldersbedömning” ha gjorts och dokumenterats. I stället övergick Migrationsverket
till att helt och hållet förlita sig på utlåtandet från Rättsmedicinalverket
när man började med medicinsk åldersbedömning.
Åldersbedömningar och mänskliga rättigheter

En rad internationella organ har gett riktlinjer och rekommendationer
om barns rättigheter och om hur åldern ska bedömas när det råder
osäkerhet. Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn. De har rätt till särskild omsorg från samhällets sida,
t.ex. skolgång, god man eller annan vårdnadshavare och hälso- och
sjukvård. Ensamkommande barn är barn utan vårdnadshavare (BUV)
som söker eller fått asyl.
UNHCR skriver att principen om barnets bästa gäller även asylsökande barn[2]. Åldersbedömning får aldrig användas rutinmässigt, utan
enbart när uppgiven ålder ifrågasätts. Felmarginalen är stor, och alla åldersbedömningar utgör endast uppskattningar av ålder.
Enligt EU:s asylbyrå EASO ska åldersbedömning användas bara när
det finns dokumenterade tvivel om huruvida en person är ett barn eller ej, och tvivelsmålets fördel ska användas generöst[3]. I första hand
ska tillgängliga bevis granskas, i andra hand ska icke-medicinska metoder användas, som intervju och psykologisk bedömning. Först när
detta är gjort kan man ta till undersökning med röntgen och magnetkamera (MR). Felmarginaler ska anges, och det är felmarginalens lägsta ålder som ska användas.
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Europarådet påpekar att en åldersbedömning bara ska göras om det
är i barnets intresse, och vikten av att inte bedöma barn som vuxna betonas[4].
Enligt en europeisk överenskommelse krävs att man är över 14 år
för att lämna fingeravtryck när de söker asyl. Fingeravtrycken jämförs
med den europeiska databasen Eurodac för att kontrollera om personen redan har sökt asyl i ett annat land eller om hen är internationellt
efterlyst för grova brott.
Etiska aspekter

I samband med utredningen om medicinska metoder för åldersbedömningar beställde Socialstyrelsen en utredning utifrån etiska aspekter[5]. Här framfördes flera viktiga synpunkter:
• Man bör vara uppmärksam på en eventuell ifrågasättandekultur,
dvs. en generell misstro mot asylsökande personers uppgifter, inom
de myndigheter och verksamheter som är inblandade i åldersbedömningar.
• Om det råder betydande osäkerhet finns det starka skäl att snarare
fria än fälla eftersom det är ett större problem att inte ge någon
skydd som har ett större skyddsbehov, än att någon med ett mindre
skyddsbehov skulle få skydd utan att ha rätt till det.
• Man bör så långt det är möjligt säkerställa att åldersbedömningar
inte leder till att etniska grupper i samhället stigmatiseras eller ifrågasätts generellt, både på kort och lång sikt.
Lagstiftning och rättsliga ställningstaganden

Migrationsverket ska ta ställning till både om den som sökt asyl har
gjort åldern sannolik som en del av identiteten och om den som sökt
asyl är ett barn eller vuxen, det vill säga om den sökande är över eller
under 18 år[6].
I lagrådsremissen 2017 om åldersbedömning tidigare i asylprocessen
framgår att Migrationsverket har en allmän utredningsskyldighet[7]. I
ärenden som rör asyl, särskilt när det gäller barn, har Migrationsverket
ett större utredningsansvar som gäller under hela asylförfarandet. En
medicinsk åldersbedömning är endast ett av flera bevismedel som den
enskilde kan använda sig av. I samtliga fall måste en samlad bedömning göras av vad som har kommit fram i ärendet.

141

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 142

I det rättsliga ställningstagandet från 2018 skriver Migrationsverket:
Åldersbedömning är av vikt när det gäller att skapa förutsättningar
för en god boendemiljö för barn, för att förbättra förutsättningarna
att motverka människohandel och barnäktenskap samt för att tillse
att samhällets resurser som avsatts för barn inte felaktigt går till
vuxna asylsökande[8].
Det är den sökande som ska bevisa sin ålder och/eller underårighet genom att göra den i vart fall sannolik. En samlad individuell bedömning
ska göras i varje enskilt ärende, där varje bevis värderas och motiveras
för sig. När bevisningen inte räcker till ska den sökande få information
om vilken bevisning som behövs. En medicinsk åldersbedömning ska
värderas på motsvarande sätt som övrig bevisning. Muntliga uppgifter
kan utgöra komplement till den skriftliga bevisningen. Detta krav på
sammanvägd bedömning av samtliga bevis har gällt även tidigare[9].
Ålder för asylsökande i Sverige

Åldersgränsen 18 år reglerar enligt svensk lag bland annat rätten att få
god man, att gå i skolan, att börja läsa på gymnasiet, att få uppehållstillstånd enligt gamla eller nya gymnasielagen, att få försörjningsstöd
från socialtjänst och vilken sjukvård man kan få[10]. Asylprövningen ska
ske med hänsyn till de lagar och regler som gäller för barn, en barnkonsekvensanalys ska genomföras och barnspecifik landinformation
ska beaktas[8].
Underårighet kan också vara direkt kopplat till skyddsskälen. Att
underårigheten gjorts sannolik är då en förutsättning för att man ska
kunna få uppehållstillstånd på grund av barnspecifika skyddsskäl. Den
som bedöms vara underårig måste vid utvisning ha ett ”ordnat mottagande”, dvs. någon släkting som möter, bokad plats på barnhem eller
liknande. Det är Migrationsverkets skyldighet att kontrollera att ett
ordnat mottagande finns.
När en person söker asyl i Sverige och i samband med registreringen
uppger en ålder under 18 år, men saknar pass, id-kort eller andra dokument som styrker personens ålder, görs en första åldersbedömning
av Migrationsverkets handläggare[10]. Den som sökte asyl före 1
februari 2017 behandlades sedan i enlighet med denna ålder tills beslut
i asylärendet fattades[11]. För dem som kommit från och med 1 februari
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2017 skall en åldersbedömning göras och ett tillfälligt beslut tas ”så
snart som möjligt”[11]. Detta beslut gäller tills slutligt beslut om uppehållstillstånd fattats. Syftet är att resurser avsedda för barn inte ska gå
till vuxna. Resultatet blir också att barn som felaktigt bedöms som
vuxna när de anländer till Sverige aldrig får de förmåner de skulle haft
som barn, t.ex. gå i skolan.
Åldersbedömningen i själva asylärendet ses som en del av identitetskontrollen. Om den ålder som en ung person har uppgett inte godtas
kan det sätta ned trovärdigheten och bidra till att asylberättelsen inte
blir trodd[10].
Migrationsverket ska nu, enligt lagrådsremissen 2017 om åldersbedömning tidigare i asylprocessen, erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning före åldersuppskrivning[11]. Om hen tackar nej
till den anses hen inte ha gjort sin underårighet sannolik, och åldern
skrivs upp till 18 år[11, 12]. Beslutet kan överklagas. Enligt Migrationsöverdomstolen (MIG 2007:37) ska principen om tvivelsmålets fördel
bara tillämpas när all tillgänglig bevisning har inhämtats och det inte
finns skäl att betvivla den sökandes allmänna trovärdighet.
Enligt intentionerna med den tillfälliga lagen skulle de som kommit
före 25 november 2015 och då ansetts vara barn behandlas enligt den
tidigare utlänningslagen. Genom den praxis som Migrationsverket införde i april 2016 sattes intentionerna ur spel. Den nya praxisen innebar att ensamkommande barn över ca 15 år, som inte kan bevisa ett
personligt skyddsbehov men som saknar ordnat mottagande i hemlandet, skulle få tidsbegränsade uppehållstillstånd till 18-årsdagen istället
för permanenta tillstånd. Principen utvecklades i ett rättsligt ställningstagande juli 2016, strax efter att den tillfälliga lagen om begränsningar i
asylrätten trätt i kraft[13, 14]. Praxis är också att de som accepteras som
barn får leva här, bo i familj, gå i skolan, utan att över huvud taget få
uppehållstillstånd, för att sedan få utvisningsbeslut när de fyller 18 år.
Åldersbedömning vid ankomsten till Sverige

När personer söker asyl i Sverige utan giltiga identitetshandlingar och
uppger att de är minderåriga görs en bedömning huruvida den uppgivna åldern är rimlig, för att den som är uppenbart vuxen ska bedömas som sådan. Den vuxne placeras på förläggning för vuxna och tär
inte på resurser avsedda för barn.
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Migrationsverket har formulerat kravet för uppenbarhet[8]: ”Det är
enbart om det utan närmare överväganden tveklöst kan konstateras att
den sökande är uppenbart vuxen som vi får hantera ärendet enligt uppenbarhetsrekvisitet.” Rättschefen Fredrik Beijer, född 1963, tog sig
själv som exempel på hur stort utrymmet bör vara[15].
Okulär besiktning, dvs. att bedöma en persons ålder genom att titta
på personen, har använts vid ankomstregistrering men även senare i
asylprocessen[13, 16]. Vid ankomst till Sverige 2015–2016 utsattes många
unga för okulära åldersbedömningar. Ett ögonkast av en oerfaren
handläggare räckte för att ett stort antal ensamkommande unga skulle
få sin ålder uppskriven hösten 2015. Förfarandet har kritiserats av
JO[15, 17]. Författaren Thord Eriksson uppskattar att det kan ha rört sig
om runt 2 500 personer.
Att dessa okulära bedömningar var i högsta grad rättsosäkra framgår i intervjuer med handläggare som utförde dem[15]. Syftet var att få
så många som möjligt klassade som vuxna, helst över 20, för att de
skulle kunna behandlas som vuxna.
Åldersbedömning under asylprocessen

Det finns inga säkra metoder för att bedöma åldern hos en tonåring.
När Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) år
2016 gick igenom den vetenskapliga litteraturen hittade man inga relevanta studier om metoder för åldersbedömning utan röntgenundersökning[20, 21].
Sedan början av 2000-talet har Migrationsverket använt sig av röntgenundersökningar av visdomständer och/eller handled för att bedöma asylsökandes ålder[22]. Socialstyrelsen tog redan 2008 ställning
mot dessa metoder för åldersbedömning i tonåren, på grund av metodernas breda felmarginaler. Därför vägrade allt fler läkare att utföra åldersbedömning. I stället var det handläggarnas bedömning som blev
avgörande.
I slutet av 2016 beskriver Migrationsverket åldersuppskrivningarna
på följande sätt[23]:
Frågan om ålder utreds under asylutredningen. En asylutredning
syftar till att klarlägga den sökandes identitet och eventuella skyddsskäl. I identiteten ingår att kunna göra sin ålder sannolik och det är
den sökande som har bevisbördan för att göra sannolikt att han/hon
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är under 18 år. I samband med asylbeslutet gör Migrationsverket en
samlad bedömning av all bevisning som lämnats in, id-handlingar,
muntliga uppgifter och annan typ av skriftlig bevisning för att avgöra om åldersuppgiften är sannolik. Om den samlade bedömningen inte är att personen sannolikt är under 18 år, kommer
åldern att skrivas upp. Observera att det inte är så att myndigheterna bestämmer en ålder, utan det är en bedömning som görs huruvida någon är under eller över 18 år.
Migrationsverket gör sina egna kvalitetskontroller. År 2016 publicerades en rapport där rättsavdelningen granskade 145 ärenden[22]. Fyra
förbättringsområden identifierades: Bevisteman i åldersbedömning bedömdes inte alltid korrekt. Det fanns brister i den muntliga utredningen av ålder. Sökanden gavs inte alltid tillfälle att uppfylla sin
bevisbörda och bemöta brister i utsagan när åldern inte bedömdes sannolik. Felaktigt beviskrav tillämpades.
Generaldirektören för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, liksom
justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), brukar hänvisa
till migrationsdomstolarna, där de beslut som fattats av handläggarna
på Migrationsverket överprövas. Forskare ifrågasätter dock migrationsdomstolarnas roll som garant för rättssäkerheten[23, 24]. Som regel accepterar Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen den
bedömning som gjorts av Migrationsverket, utan att göra en självständig bedömning av bevisen[12]. (Se kapitel 4.1.)
Åldersuppskrivningarna kritiserades

Civilsamhället protesterade tidigt mot de godtyckliga åldersuppskrivningarna. I många fall grundades bedömningen endast på att bevisningen inte räckte för att bevisa underårighet. Inte ens okulär
besiktning åberopades. Uppenbart minderåriga ungdomar skrevs upp
till 18 år eller äldre. Intyg från lärare, familjehem, socialsekreterare och
till och med barnläkare avfärdades av oerfarna handläggare som ”subjektiva bedömningar” eller ”inte vetenskapliga”. Dokumentation från
tidigare bosättningsland, t.ex. skolbetyg, vaccinationsintyg, tazkira
(personbevis i Afghanistan) och pass, ansågs generellt vara av låg kvalitet och sakna bevisvärde.
Så här skriver FARR (Flyktinggruppernas Riksråd)[25]:
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Allt fler ungdomar från ca 15–16 års ålder skrevs från hösten 2016
upp i ålder, i de flesta fall utan någon medicinsk bedömning alls.
Det finns ungdomar som uppgett fel ålder – det är fullt begripligt.
Det märkliga var att uppskrivningarna av Migrationsverket skedde i
massomfattning och utan urskillning. Av de afghanska ensamkommande barn som fick beslut hösten 2016 fick de flesta samtidigt ett
beslut om att de samma dag blivit 18, vanligen utan motivering
över huvud taget och ibland trots rader av intyg som bekräftade att
det rörde sig om ett barn.
FARR genomförde en granskning av ett antal åldersuppskrivningar i
asylärenden[26]. I de flesta av de 20 beslut som detaljgranskats redovisas
ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxet, samtidigt som alla
tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnas utan avseende. I ett par av besluten finns en åldersbedömning – mer eller
mindre seriös – från ett annat EU-land. Samtidigt innehåller andra beslut åldersbedömningar från EU-länder som visar på en ålder under 18
år. Beslutet blir ändå: ”Du är vuxen”.
En ungdom jag känner: Handläggaren ignorerade id-handling och
intyg från hens socialsekreterare, god man, lärare, kurator. Intyg att
han växt 15 cm det senaste 1,5 året och att ansiktsdragen ändrats
(p.g.a. puberteten), vilket HVB-hemmets foton bekräftar. (Volontär
på Facebook)
#Vistårinteut ger i sin rapport Min mamma är blind på ena örat och
pappa odlar bomber exempel på felaktiga åldersbedömningar[27]. Där
beskrivs bland annat hur en 13-åring skrivs upp till 14 år för att göra
det möjligt att ta fingeravtryck – trots att 18-årsgränsen är den enda
som det ska tas hänsyn till vid registreringen[28]. För en annan pojke
anses ett foto på en tazkira bevisa att han är ”gammal”, men tazkiran
godkänns inte som identitetshandling.
En tredje pojke registrerades som 12-årig vid ankomsten. När åldern
skulle bedömas i samband med utredningen skrevs han upp till 14 år.
Enligt pojken skedde detta för att man skulle kunna ta hans fingeravtryck, med löfte om att åldern sedan skulle skrivas ner. Detta skedde
inte. När han efter den åldersuppskrivna myndighetsdagen bad att få
ut dokument om händelsen nekades han med hänvisning till sekretess.

146

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 147

Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) kommenterar Migrationsverkets egen kvalitetsuppföljning[29]:
Uppföljningens resultat visade också tydligt att varken en bedömning av de asylsökande barnens födelsetid och/eller av underårighet,
i flertalet fall, gjordes på ett sådant sätt att bedömningarna ens med
viss grad av säkerhet kunde sägas utpeka ett troligt resultat.
Anne Ramberg, Advokatsamfundets ordförande, ansåg att advokater
inte ska delta i åldersbedömning då Migrationsverket anser att åldersbedömningar saknar större bevisvärde[30]. Advokat Ewa Wressmark ansåg att ”situationen och rättsläget är synnerligen förvirrat”[11].
Justitieombudsmannens (JO:s) inspektioner av asylprövningsenheterna 2016–2017 innehöll många frågetecken kring åldersuppskrivningarna[31–34]. Bland annat tillämpades det så kallade uppenbarhetsrekvisitet olika på olika asylprövningsenheter. Ofta hölls inte frågan
om den asylsökandes identitet och ålder åtskilda från varandra. Motiveringarna till besluten om åldersuppskrivningar var av skiftande kvalitet och saknades ofta. Intyg från lärare, socialtjänst, läkare m.fl. lades
åt sidan utan kommentar. Efter en inspektion i Malmö skrev JO om
yttranden från socialnämnder med flera[30]:
Jag avstår från att uttala mig om Migrationsverkets bedömning av
bevisvärdet av dessa yttranden och om utredningsåtgärden som sådan. Med hänsyn till den inställning till yttrandena som Migrationsverket förmedlat i de granskade besluten framstår det dock som
oklart vad syftet med den relativt omfattande inhämtningen av yttranden är.
I januari 2017 gjorde några privatpersoner en JO-anmälan som presenterade sex identifierade exempel på asylärenden där Migrationsverket frångått sina egna regler. JO lämnade anmälan utan åtgärd[35].
UNHCR anser, i ett yttrande om förslaget till åldersbedömning tidigare i asylprocessen, att åldersbedömning ska vara en multidisciplinär
helhetsbedömning[36]. Medicinsk åldersbedömning ska användas först
när andra bevismöjligheter uttömts och utgör endast en del av åldersbedömningen. När åldersbedömning görs tidigt i processen måste
gode mannen involveras. Asylsökande som uppgett att de är underåriga ska behandlas som barn tills beslutet träder i laga kraft, dvs. efter
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överklagan. Om det fortfarande finns tvekan efter åldersbedömningen
ska tvivelsmålets fördel gälla.
Kommunerna har sällan ifrågasatt den preliminära åldersbedömningen som gjordes vid ankomsten till Sverige[37]. Endast ett fåtal kommuner har, i ett fåtal fall, använt den möjlighet de har sedan 2015 att
ändra Migrationsverkets bedömning i syfte att undvika att vuxna placerades med barn i hvb-hem.
När man skriver upp en person med 3–4 år innebär det att man underkänner den bedömning som den ursprungliga handläggaren gjorde
2–3 år tidigare. Den handläggare som accepterade en 12-årings ålder
vid ankomsten till Sverige måste ha gjort ett grovt fel om denna 12åring efter åldersbedömning tre år senare var 18 år.
Medicinska åldersbedömningar

2016 fick Rättsmedicinalverket (RMV) regeringens uppdrag att ta fram
en metod för medicinska åldersbedömningar. Civilsamhället och de
professionella såg fram emot en rättssäker metod. Den nya metoden
bestod av magnetkameraundersökning (MR) av knä samt röntgen av
visdomständer. Den presenterades övertygande i början av 2017. Vi var
många som välkomnade en metod som skulle vara rättssäker – bara
10 procent av pojkarna skulle riskera en felaktig åldersuppskrivning.
Tyvärr blev vi djupt besvikna när vi insåg att även denna metod var
rättsosäker. (Se kapitel 4.2.1.)
Våren 2017 började Migrationsverket använda den nya metoden.
Redan efter någon månad ifrågasattes metodens säkerhet. Ungdomar,
klart under 18 år, blev uppskrivna till minst 18 år. Inga hänsyn togs till
annan bevisning. Det visade sig att Socialstyrelsens och RMV:s uppskattning, att knät vanligen mognar först vid 24 års ålder, var felaktig.
Hos pojkar kan det mogna när som helst från 16 års ålder.
Kritiken mot metoden för medicinska åldersbedömningar kom från
alla håll. I den så kallade ”januariöverenskommelsen” 2019 mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna beslöts att en oberoende utredning skulle tillsättas. Inte förrän sommaren 2020 tillsatte justitieoch migrationsminister Morgan Johansson en utredning. Tyvärr bemannades den med utredare som har intresse av att metoden godkänns. De första resultaten av granskningen väntas i oktober 2021.
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Avslutning

Antal barn utan vårdnadshavare som under 2016–2018 fick sin ålder
uppskriven till minst 18 år, med eller utan medicinsk åldersbedömning
som grund, var 12 410[38]. Vi vet inte för hur många av dessa som åldersuppskrivningen var felaktig.[39].
Själva åldersuppskrivningen var av betydelse för möjligheten att få
uppehållstillstånd. Av dem med afghanskt medborgarskap som skrivits
upp i ålder fick 92 procent avslag av Migrationsverket, jämfört med 86
procent av dem som fyllt 18 år. (Se kapitel 2.2 och bilaga A.)
Förfarandet mellan Migrationsverket och domstolen är en rundgång med dubbla cirkelbevis. Migrationsverket:”Du har inte bevisat
din ålder. Därför anser vi att du är över 18 år. Eftersom du har sagt att
du är barn och vi har bestämt att du är vuxen så är du inte trovärdig.
Därför tror vi inte på din berättelse.” Domstolen: ”Eftersom Migrationsverket säger att du inte är trovärdig så tror vi inte på din berättelse
och gör ingen självständig bedömning av din ålder.”
Den strida strömmen av asylsökande barn och ungdomar från 2015
har minskat, men det finns fortfarande en rännil. Samma metod för
medicinsk åldersbedömning används för de nytillkommande. Det är
regeringens skyldighet att kräva att Migrationsverket följer sina egna
regler – dvs. gör en sammanvägd individuell bedömning där hänsyn
tas både till den asylsökandes berättelse och till annan bevisning.
Referenser: Se sid. 504
Se även

Elsrud T, Ebrahimi M. Kriget om en flickas ålder: En berättelse om administrativt våld, åldersuppskrivningar och flickors utsatthet i Sverige.
Haidari Z, Lövestam-Öberg K. Jag fyllde aldrig 17 år.
Båda i: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om
människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings
universitet 2021
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4.2.1 Medicinska åldersbedömningar
av ensamkommande asylsökande
Ingrid Eckerman
Den komponent i asylprocessen som mest diskuterats i media har varit
de medicinska åldersbedömningarna som inleddes 2017 med en ny
metod. Vi vet inte hur många av dem som genomgått medicinsk åldersbedömning som felaktigt klassificerats som vuxna.
Fem instanser har gjort sig delaktiga i denna skandal:
• Socialstyrelsen gjorde felaktiga statistiska uppskattningar i sin rapport 2016. Den förklaras nu ”inaktuell”.
• Rättsmedicinalverket (RMV) lutade sig på Socialstyrelsens rapport
och valde en icke validerad metod för åldersbedömningar.
• Migrationsverkets rättsavdelning lät bedömningen enbart vila på
utlåtandet från RMV, utan att ange att en sammanvägd bedömning
alltid måste göras.
• Domstolarna prövade inte underlagen självständigt och värderade
inte vetenskapliga argument.
• Regeringen i sin tur lyssnade inte på signalerna om rättsosäkerhet,
var senfärdig med att tillsätta en utredning och bemannade den
med utredare som har intresse av att metoden godkänns.

Flyktingvågen 2015, då cirka 35 500 ungdomar registrerades som ensamkommande barn i Sverige, ställde ökade krav på att med en rättssäker och snabb metod bedöma huruvida barnen var under eller över 18
år. Myndigheterna antog att en ganska stor andel av ungdomarna
egentligen var över 18 år, och att de orättmätigt skulle komma att använda resurser avsedda för barn. I debatten fanns farhågor att det
skulle vara negativt för de unga om vuxna skulle bo tillsammans med
dem. Motsvarande farhågor, om hur faktiska barn som placerades på
vuxenboenden skulle påverkas, framfördes inte.
Klagomålen över de rättsosäkra åldersuppskrivningarna var legio
under 2016 (se kapitel 4.2). Såväl civilsamhället som de professionella
såg fram emot att få en rättssäker metod för åldersbedömning. Rättsmedicinalverkets nya metod presenterades mycket övertygande i början av år 2017. Men redan efter någon månad kom det första ifråga-
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sättandet av metodens säkerhet. Svagheterna i den nya metoden sammanfattades tidigt[1]:
• Metoden magnetröntgen (MR) knäled för att avgöra en 18-årsgräns
har inte tillräcklig vetenskaplig evidens för att användas i rättsmål.
• Den ”population” som de asylsökande ungdomarna jämförs med
består av några tiotal franska och tyska pojkar.
• En systematisk felbedömning, inbyggd i systemet, kan inte uteslutas.
• Okunskapen är stor om hur gammal en individ är när hans eller
hennes knäled mognar.
• Inte heller metoden som bygger på mognad av visdomständer enligt
Socialstyrelsens beräkningar har tillräcklig vetenskaplig evidens för
att användas i rättsmål.
I detta fall ålåg det Migrationsverket att väga samman övriga bevis
med den medicinska åldersbedömningen, men det gjordes inte. Trots
att bevislättnadsregeln (tvivelsmålets fördel) gäller inom svensk asylrätt har den inte använts.
Vi vet inte hur många som felaktigt har klassificerats som vuxna av
dem som genomgick medicinsk åldersbedömning. Felkällorna ligger
hos Socialstyrelsen, som gjorde felaktiga statistiska uppskattningar; hos
Rättsmedicinalverket (RMV), som medvetet valde en ny, icke validerad, metod för åldersbedömningar; hos Migrationsverket, som lät hela
bedömningen vila på utlåtandet från RMV; hos domstolarna, som inte
självständigt prövade underlagen; och hos regeringen, som inte tagit åt
sig av signalerna om rättsosäkerhet, varit senfärdig med att tillsätta en
utredning och därefter bemannat den med jäviga utredare.
De frågor man ställer sig, efter att ha satt sig in i de medicinska åldersbedömningarna, är dels om rättsosäkerheten är lika stor i hela
rättsväsendet, dels hur det kommer sig att riksdag och regering accepterar denna rättsosäkerhet.
Läkaretiken, regeringen och rättssäkerheten

Även om vare sig verksamheten vid Socialstyrelsen eller den rättsmedicinska verksamheten vid RMV lyder under hälso- och sjukvårdslagen,
och även om svenska läkare inte svär en ed i samband med legitimationen så måste vi följa etiska regler. De flesta är med i vår fackliga organisation Sveriges Läkarförbund. En av de etiska reglerna lyder:
Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren-
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het, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter
bästa förmåga utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter
och hälso- och sjukvårdens utveckling samt påtala brister i verksamheten.
Barnläkarna Anders Hjern och Henry Ascher m.fl. påpekar att åldersbedömningar av asylsökande på uppdrag av staten, med metoder som
har låg precision, väcker en rad etiska överväganden[2]. Det finns betydande risk att viktiga etiska principer inom medicinen åsidosätts: rättvisa, autonomi, att icke skada samt att göra gott. Den europeiska
barnläkarorganisationen avråder sina medlemmar från att delta i åldersbedömningar.
Författarna menar också att det är en feltolkning av FN:s barnkonvention att lägga sådan stor vikt vid åldersspannet 0–18 år. De anser att
den brittiska metoden, där det görs en noggrann psykosocial bedömning, troligen är den bästa metoden i mottagandet av unga asylsökande.
UNHCR anser att den vägledande principen ska vara om en individ visar omognad och sårbarhet som gör att hen behöver särskild omsorg.
Läkarna Finn Bengtsson (M) och Bertil Kågedal anser att ”den
etiska bedömningen för beslut om asyl för personer under hot till liv
och lem inte kan vara annan än den som gäller för svåra sjukdomar”[3].
De påpekar också att enligt uppdraget att ta fram en metod för medicinska åldersbedömningar skulle RMV ”särskilt beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, rättssäkerhet, etik och de särskilda
rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtaganden”.
Flera rättsläkare som kritiserat metoden sade upp sig från RMV. År
2019 fick sex av dem det så kallade ”visselblåsarpriset” från sin fackliga
förening Sjukhusläkarna[4, 5]. Fredrik Tamsen fick dessutom Hippokratespriset, Svenska Läkaresällskapets etikpris[6]. I ett samtal berättar han
om vad som egentligen hände och om det pris han fått betala[7]. Att arbetsmiljön påverkas för dem som värnar om medicinsk och vetenskaplig kvalitet är ett underkännande av ledningen.
I fallet med de medicinska åldersbedömningarna kan vi konstatera
att vi inte vet något alls om kompetensen hos de granskande läkarna
och tandläkarna. Vi vet inte vilken utbildning de har fått i hur bilderna
ska bedömas. Vi vet inte om de har handledning. Vi kan inte ställa någon till svars.
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Rättsmedicinsk verksamhet räknas inte som hälso- och sjukvård och
lyder inte under hälso- och sjukvårdslagen. Därför står verket inte under någon tillsyn från t.ex. IVO[8, 9].
De undersökta ungdomarna räknas inte som ”patienter”. Det finns
inga krav på journalföring eller namngivna läkare, och det finns ingen
klagoinstans. Det finns heller ingen möjlighet att få reda på vilka de
granskande läkarna är, då de utför arbetet för ett privat bolag och detta
anses vara en affärshemlighet.
Det är uppenbart att RMV, liksom Socialstyrelsen, har saknat tillräcklig vetenskaplig kompetens i bland annat statistik för att kunna bedöma tillförlitligheten i forskning. Avdelningschefen Elias Palm har
inte angett några forskningsmeriter på sin hemsida. Tidigare har Justitiekanslern påpekat att det finns ett starkt behov av att kunna kvalitetssäkra sakkunnigutlåtanden från RMV[11]. I februari 2018 efterfrågade
landets tre professorer i rättsmedicin större vetenskaplig kompetens
vid RMV då sådan saknades i ledningen[12]. Man gav till och med förslag till ny generaldirektör, men blev inte bönhörda (se bilaga B).
Det är justitieministern som tillsätter generaldirektören för RMV.
Ytterst är det justitieministern som är ansvarig för rättssäkerheten vid
Rättsmedicinalverket.
Medicinsk mognad eller juridisk ålder?

Vi har tre åldrar att förhålla oss till: biologisk ålder, dvs. kroppens
mognad; kronologisk ålder, hur lång tid det har gått sedan födelsen;
och juridisk ålder, den ålder som anges i t.ex. folkbokföringen.
Medicinsk bedömning av en individs biologiska mognad görs i
första hand när frågeställningen är om puberteten ska hämmas eller
påskyndas. I de fallen görs också uppföljning. Mognadsgraden är inget
exakt värde, utan en ungefärlig bedömning.
En biologisk skelettålder säger ingenting om individens kronologiska
ålder, och ännu mindre om hens juridiska ålder. Så till exempel visade
Socialstyrelsens studie med syftet att validera metoden magnetkameraundersökning (MR) av skelett för åldersbedömning enbart att om
både knät och handleden var mogna så var flickorna över 14 år och pojkarna över 15 år – men studien sa ingenting om hur länge sedan det var
som individen fyllde 14 respektive 15 år[13]. Vid 18 års ålder hade ungefär hälften av deltagarna slutna tillväxtzoner i lårbenet (moget knä).
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Att använda den biologiska mognaden som grund för fastställande
av juridisk ålder ter sig både ologiskt och oetiskt. Det finns därför anledning att lämna den oriktiga termen ”medicinsk åldersbedömning”
och i stället övergå till termen ”medicinsk mognadsbedömning”.
Åldersbedömning i internationellt perspektiv

Enligt EU:s asylbyrå EASO ska annan bevisning övervägas före medicinsk utredning[14]. Om en medicinsk åldersutredning har gjorts och
den ålder som barnet har uppgett ligger inom felmarginalerna bör
denna ålder gälla, enligt principen barnets bästa och tvivelsmålets fördel. EU:s asylprocedurdirektiv innehåller en liknande regel att om det
fortfarande råder oklarhet om åldern efter utredning, så ska den uppgivna åldern gälla[15].
Det finns ingen internationellt erkänd metod för medicinsk åldersbedömning. Expertnätverket AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) med cirka 130 anslutna forskare från 16
länder, har sedan år 2000 utvecklat riktlinjer för medicinsk åldersbedömning[16]. AGFAD förordar tandundersökning, handledsröntgen
och datortomografi (DT) av nyckelben.
Inom EU används alla nedanstående metoder med de vanligaste
först[14, 17, 18]. Ingen metod kan ange exakt kronologisk ålder. De flesta
länder kombinerar minst tre olika metoder, och ofta anges ett åldersspann. I flera länder gör en läkare den slutgiltiga bedömningen.
• Granskning av dokument
• Röntgen av hand/handled
• Intervjuer
• Röntgenundersökning av tänder
• Röntgen av nyckelben
• Undersökning av tänder
• Fysiskt utseende
• Könsorganens mognad
• Utvecklingsbedömning av barnläkare
• Åldersbedömning av socialarbetare
• Psykologiska tester
• Röntgen av bäckenet
• Röntgen av höger axel eller ryggrad/halskotor
• DNA-test

154

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 155

De metoder som bygger på röntgenundersökningar utgår från aktuell
kunskap om hur kroppen förändras under uppväxten. I varje ände av
de långa skelettbenen finns en tillväxtzon. I samband med puberteten
börjar de slutas, ”mogna”, och så småningom slutar individen att växa
på längden. Tillväxtzonen syns på röntgenbilder. Visdomständernas
rötter brukar mogna vid 17–19 års ålder. Att bedöma röntgenbilder är
svårt och kräver mycket träning. Ofta granskas röntgenbilder därför av
flera läkare.
Metoder för medicinsk åldersbestämning i Sverige före 2017

Tidigare använde Migrationsverket röntgenundersökningar av visdomständer och handled[19]. År 2008 avrådde Socialstyrelsen från att
använda dessa metoder för åldersbedömning i tonåren då felmarginalerna var för stora. Efter påtryckningar från regeringen, men utan nytt
vetenskapligt underlag, rekommenderade Socialstyrelsen 2012 att åldern skulle bestämmas genom barnläkarundersökning samt röntgen
av handled och visdomständer. När det visade sig att barnläkarna som
regel bedömde ungdomarna som barn bestämde Migrationsverket att
deras handläggare skulle bedöma värdet av röntgenundersökningarna.
Detta ledde till att det blev svårt att hitta läkare som var villiga att göra
undersökningarna[19], och handläggarna hade svårt att göra rättssäkra
åldersbedömningar[20–22].
År 2014 gjorde en dom från Migrationsöverdomstolen saken enklare[23]. Bevisbördan lades över på barnet, som fick möjlighet att använda en läkarundersökning som bevismedel. I brottsmål däremot
ligger bevisbördan kvar på rättsväsendet.
De medicinska åldersbedömningarna utsattes för stark kritik från
olika håll[19, 24–29]. Dessutom visade Migrationsverkets egen kvalitetsanalys många brister[20].
Socialstyrelsens rapport 2016

Socialstyrelsen publicerade i april 2016 en rapport där man gick igenom olika metoder för åldersbedömning[30]. Där bedömdes att undersökning av tänderna inte bör användas för att avgöra 18-årsgränsen då
metoden inte var tillräckligt säker. Två experter granskade det vetenskapliga underlaget för bedömning av skelettmognad med magnetka-
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mera (MR) med avseende på 18-årsgränsen. Man fann att tillgängliga
studier är få, små och inte jämförbara.
Trots detta blev rapportens slutsats att ”undersökningar av knäleder
med magnetkamera har potential att minska risken för att ett barn
misstas för en vuxen”. Man bedömde att tillväxtzonen i lårbenets nedre
del (i knäleden) skulle mogna först vid 24 års ålder, och att MR av
knäts övre del gav en risk att felbedöma ett barn för en vuxen på 3 %
för pojkar och 7 % för flickor. Man föreslog en pilotstudie på barn
födda i Sverige.
Rapporten utsattes för kritik från olika håll[16, 31]. Senare konstaterade statistikerna Johan Bring och Lars Rönnegård att felaktiga statistiska slutsatser hade dragits[32–35]. Dels hade man antagit att risken för
att felbedöma ett barn för att vara vuxen skulle vara densamma som
risken att en person med moget knä faktiskt är ett barn, vilket är statistiskt fel. När man jämförde de olika metoderna tog man inte hänsyn
till att olika åldersgrupper inkluderats i de olika studierna, och inte hur
detta påverkar risken för felbedömning. Dessutom hade man angivit
riskerna för felklassificering för hela gruppen ”barn”, trots att riskerna
skiljer sig för t.ex. en tioåring och en sjuttonåring[35].
Så småningom drogs rapporten tillbaka med uppgiften om att den
skulle revideras[36–38]. Vid förnyad granskning bedömde dock Socialstyrelsen att rapporten var ”inaktuell”[39].
Rättsmedicinalverkets nya metod 2017

Val av metod
Rättsmedicinalverket (RMV) fick 2016 av regeringen i uppdrag att
”med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar” på ett rättssäkert sätt[40]. Syftet var i första hand att
vuxna asylsökande inte skulle bedömas som minderåriga, dvs. att avgöra om en person var över 18 år.
Arbetet leddes av Elias Palm, chef för Avdelningen för rättsmedicin,
läkare och specialist i rättsmedicin men utan speciell forskningskompetens, och inleddes med en studieresa i Europa. Det är oklart varför man
inte valde någon av de etablerade metoder som presenterades under resan. I stället gick man på resultaten i Socialstyrelsens rapport där metoden MR knä anges som användbar, trots att den ännu inte validerats[30].
Den nya metoden bygger på en kombination av MR av lårbenets
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nedre del och röntgenundersökning av visdomständer som utförs av
anonyma läkare och tandläkare[41]. En rättsläkare sätter sedan kryss i
ett formulär. Om knäleden eller en av visdomständerna ”har uppnått
slutstadium” blir utlåtandet som lämnas till Migrationsverket: ”Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller
äldre”[41, 42]. Ingen hänsyn tas här till att sannolikheten att vara 18 år är
lägre om endast endera av knä eller tand är mogen[34]. Om varken knäled eller visdomstand uppnått slutstadium anges: ”Resultatet av utförd
undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år”. Sedan anges hur många procent av populationen (åldersgruppen) som
enligt RMV antas felaktigt bli felklassificerade som över 18 år[42, 43]. Det
finns alltså inget svarsalternativ som anger att undersökningen ”talar
för att den undersökta är under 18 år”.
RMV beräknade att med enbart MR-metoden skulle 94 % av barn
strax under 18 år klassificeras rätt, liksom 72 % av dem med åldern
18–21 år[41, 44]. Detta beräknades utifrån att de som undersöktes skulle
ha en jämn åldersfördelning på 15–21 år. Åldersfördelningen bland de
asylsökande är inte känd, och kan mycket väl vara ojämn.
Metoden ifrågasatt
När metoden började användas våren 2017 visade det sig att merparten
av de undersökta bedömdes som över 18 år[45, 46]. Av de 9 280 pojkar
som undersöktes år 2017 var det 84 % som fick bedömningen ”talar
för att den undersökta är 18 år eller äldre”. 15 % fick utlåtandet ”talar
möjligen för att den undersökta är under 18 år”. Inte en enda fick ”talar
för att den undersökta är under 18 år”, inte ens om både knäled och
visdomständer var omogna.
Detta väckte uppmärksamhet, då vissa undersökta pojkar uppenbart
var under 18 år. Att knäleden visade sig mogna före visdomständerna,
tvärtemot vad RMV framhållit, ökade skepticismen. Svenska Dagbladet
inledde en artikelserie[47], och i Läkartidningen[48] gick diskussionens
vågor höga. Vid FARR:s granskning framstod vuxenpresumtionen
klart, dvs handläggarna förutsatte att barnet var vuxet[49].
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) kom med allvarlig kritik [50]
och krävde, liksom Svenska Läkaresällskapet, att regeringen skulle tillsätta en oberoende granskning. Kritik framfördes också från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter[51–53] och UNICEF[54].
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Civil Rights Defenders och Asylrättsbyrån gjorde en gemensam anmälan till Justitiekanslern[55, 56].
Advokat Viktoria Nyström ifrågasatte både RMV:s expertgrupp som
tog fram metoden, kompetensen hos radiologerna och själva upphandlingen av radiologisk kompetens[57]. Under 2020 återupptogs diskussionen i Läkartidningen[59, 60], Svenska Dagbladet[61] och Dagens Juridik[62].
Nya studier
Kritiken ledde till flera studier som omprövade värdet av MR-undersökning av knä för åldersbedömning.
För 137 fall, där RMV bedömt knäleden som fullmogen, bedömdes
bilderna av de tyska forskare som tagit fram metoden (s.k. second opinion). De kom till motsatt resultat i 75 fall (55 %). Av dessa granskade
RMV 24 fall och ändrade bedömningen i 11[31, 63, 64]. Forskarna ansåg
det inte meningsfullt att fortsätta då de ansåg att ett systemfel förelåg,
dvs. att de svenska läkarna inte bedömde bilderna utifrån de kriterier
som forskarna satt upp för metoden.
Socialstyrelsen undersökte svenska barn med känt födelsedatum[13,
65, 66]
. Det enda man säkert kunde säga var att om tillväxtzonerna i
handled och/eller knäled var slutna (mogna) så är pojken 15 år eller
äldre, och flickan 14 år eller äldre. Av de 17-åriga pojkarna hade 60 %
slutna hand- och knäleder. Slutsatsen blev ändå att ”det finns förutsättningar att använda MR som stöd för medicinsk åldersbedömning när
det gäller pojkar/män”.
RMV ändrade sina utlåtanden[67, 68] om undersökta flickors ålder efter en studie där 25 av 29 flickor på 17 år hade ett färdigutvecklat
knä[69, 70]. I samma studie hade fem (19 %) av 26 sjuttonåriga pojkar ett
moget knä.
Andra studier visar att åtminstone flickor som lever med kronisk
stress får en tidigare pubertet och därmed tidigare slutna tillväxtzoner[71, 72]. En studie tyder på att det är våld och traumatiska händelser
tidigt i barndomen som är betydelsefulla[73]. Med tanke på att merparten av asylsökande barn och ungdomar har vuxit upp under kronisk
stress och/eller upplevt våldsamma händelser kan detta göra att metoder utvärderade på barn och ungdomar med annan uppväxt blir missvisande.
I en annan studie fann man att knät i allmänhet mognar före vis-
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domständerna, dvs. motsatt till vad som uppgavs i Socialstyrelsens rapport[74–76]. I studien uppskattades att 15 % av 9 280 undersökta pojkar
var under 18 år. Risken för att en underårig klassificeras som vuxen beräknades utifrån detta till 33 %. Risken för 17-åringar var 41 % medan
risken att en vuxen klassificerades som barn var 7 %.
Först i juni 2019 presenterade RMV en beräkning på modellens felrisk[77]. I en sammanställning av olika studier beräknas att 15 % av 17åriga pojkar har mogen knäled och 7 % har mogen visdomstand.
19,7 % av 17–18-åringar har mogen knäled eller visdomstand[77]. Risken för en 17-åring att med MR knäled klassificeras som 18 år eller
äldre beräknas i denna sammanställning till 15 %.
Socialstyrelsens och RMV:s uppskattning, att knät vanligen mognar
först vid 24-årsåldern, har alltså i flera studier visat sig felaktig[6, 78, 79].
Trots detta har RMV fortsatt att använda metoden.
RMV försvarar sig
Vintern 2017–2018 genomförde RMV en kvalitetsgranskning där två
sakkunniga specialister i barnradiologi granskade MR-bilder[80]. I 187
av 209 ärenden var de sakkunniga och de upphandlade radiologerna,
dvs. fyra av varandra oberoende radiologer, eniga i sina bedömningar
av huruvida tillväxtzonerna var mogna eller ej. RMV menar därför att
metoden är tillförlitlig. Eftersom ingen av dessa radiologer hade utbildats av de tyska experterna i hur bilderna ska tolkas säger denna undersökning inte mycket.
En beräkning av samstämmigheten mellan de bedömande läkarna
respektive tandläkarna gjordes på 11 2019 undersökningar 2017–
2020[81]. Samstämmigheten var cirka 90 % i båda grupperna, vilket ansågs som gott. Utifrån siffrorna kan man se att av de 10 872 ungdomar
som undersöktes 2017–2018 hade 4 165 (38 %) omogen visdomstand
eller knäled. Enligt Elias Palm kan man inte uttala sig om hur många
av dessa som kan ha blivit felbedömda.[82]
I en annan studie granskades 240 knäbilder av sakkunniga läkare[83].
I de fall röntgenläkarna var oense ansåg RMV:s sakkunniga läkare att
knät var omoget i nästan 30 %. Att bedöma om dessa räknemetoder är
adekvata ligger utanför författarens kompetens. Men siffran 30 % inger
en farhåga att en ganska stor andel av bilderna var svårbedömda.
RMV var länge tyst, men försvarade sedan metoden, dock med
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otydliga och delvis motsägande uppgifter[42, 84–89]. I ett yttrande anger
RMV att de nya kunskaperna inte påverkar risken för felbedömning
och att man kommunicerat metodens osäkerhet till Migrationsverket[90–92]. På sin hemsida[41] hänvisar RMV till en odaterad sammanställning av kunskapsläget[44]. Här framhävs vikten av att det är två
oberoende läkare/tandläkare som bedömer MR-bilderna av knät respektive röntgenbilderna av visdomständerna.
Så sent som våren 2019 vidhöll RMV att ”den bedömningsmodell
som myndigheten använder är rättssäker och avspeglar det aktuella
kunskapsläget”[93]. I juli fortsatte man att försvara metoden[62, 94]. Någon kommentar har såvitt känt inte gjorts till den egna studien från
juni 2019 [77].
Migrationsverkets tillämpning
av de medicinska åldersbedömningarna

Våren 2017 påbörjas de medicinska åldersbedömningarna, efter att
Rättsmedicinalverket i press och seminarier presenterat metoden som
säker. Många känner sig nu lugnade då det uppfattas som att de allra
flesta av ungdomarna kommer att få en rättssäker åldersbedömning
och fortsätta vara barn.
Advokatsamfundet protesterar dock mot förfarandet där den asylsökande får fem arbetsdagar på sig för att bestämma sig för att genomgå
en medicinsk åldersbedömning, utan att vare sig god man eller juridiskt ombud involverats[95].
Schablonmässiga åldersuppskrivningar
Sammanlagt under 2017 och 2018 genomfördes medicinska åldersbedömningar av 10 366 asylsökande av manligt kön och 503 av kvinnligt
kön[68, 96]. Merparten skrevs upp i ålder till minst 18 år med enbart
RMV:s utlåtande som grund – någon sammanvägd bedömning av
olika bevis gjordes ej.
FARR har i sin rapport 2017 samlat ett antal exempel på åldersuppskrivning till varje pris[49]. ”Att ta hänsyn till inlämnade intyg bedöms
som ett större godtycke än att inte ta någon hänsyn alls till dessa bevismedel”. Här finns ett flagrant exempel på hur man för en 15-åring in
absurdum avfärdar alla bevis utom en MR-undersökning – som inte
var möjlig på grund av splitterrester i skelettet.
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I rapporten från #Vistårinteut[97] beskrivs hur en pojke, som RMV
gett utlåtandet ”möjligen under 18 år”, ändå beslöts vara 18 år fyllda.
Handläggaren ansåg att de intyg som lämnats in ”byggde på sociala observationer och saknade vetenskaplig grund”.
På hemsidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! finns fler exempel[98]. I många fall har åldersuppskrivningen skett med någon dag eller
några månader, i syfte att göra ungdomen utvisningsbar. Handläggare
hänvisar till ovan nämnda populationsnivå, trots att en individuell bedömning ska göras: ”Vidare framgår att utifrån populationsnivå är det
betydligt mer sannolikt att du är över 18 år än under 18 år gammal.”
Styrdokument ändras
Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic har studerat Migrationsverkets olika dokument om åldersbedömningar. I tidigare styrdokument angavs att:
Den nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22 och 28 års ålder. … Utifrån populationsnivå är det betydligt
mer sannolikt att den undersökta personen är över än under 18 år.
Cirka tio procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år, som
har en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet eller visdomstand, kan
utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas. Denna slutsats
indikerar att den sökande är över 18 år och ger inte stöd för den sökandes uppgift om att han eller hon är underårig.
I besluten om åldersuppskrivning har man ofta hänvisat till ovan
nämnda populationsnivå, trots att en individuell bedömning ska göras.
I oktober 2018, när de allra flesta ensamkommande fått sitt tredje
avslag, förkortades texten i styrdokumentet till: ”Denna slutsats ger
inte stöd för den sökandes uppgifter om att han eller hon är underårig.” I besluten talade man tidigare om att 10 % av de undersökta
kunde bli feldömda om knät eller visdomstanden var fullmogen. Nu
säger man knät och visdomstanden[82].
Migrationsverket följer inte sina egna regler
Migrationsverket har skyldighet att göra individuella och sammanvägda bedömningar med beaktande av alla bevis. Så har inte skett.
Detta har lett till att ungdomar som uppenbart är under 18 år har skri-
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vits upp i ålder enbart på grund av RMV:s utlåtande. Vid upprepade
tillfällen skriver Migrationsverkets handläggare att de inte anser att socialtjänstens bedömningar är tillräckligt vetenskapliga.
Handläggarna har vid åldersbedömning inte använt sig av okulär
besiktning i stunden, än mindre av den okulära besiktning som gjordes
vid ankomsten 2–3 år tidigare, eller fotografier då ungdomen var ny i
Sverige, eller tillväxtkurvor. Man har bortsett från psykosociala utvärderingar av läkare eller barnpsykologer. SVT:s undersökning bekräftade att Migrationsverket bortsåg från intyg från socialsekreterare, god
man och familjehem[99].
I stället för individuella bedömningar har man använt statistisk sannolikhetskalkyl. Besluten om åldersuppskrivning motiveras sålunda:
”Utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att [den undersökta personen] är över än under 18 år.” En individ kan aldrig klassificeras utifrån ett statistiskt medelvärde, som ju räknas på ett stort
antal värden med stor spridning.
Migrationsverkets hantering av åldersbedömningarna har kritiserats
från jurister som arbetar med asylfrågor. Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån) påpekade att resultatet från en medicinsk åldersbedömning endast utgör en del av bevisningen och inte ensamt kan ligga
till grund för en åldersbedömning[1, 100]. Advokat Viktoria Nyström
ifrågasatte hela proceduren för medicinsk åldersbedömning, och betonade särskilt Migrationsverkets ansvar för att acceptera den metod som
RMV tagit fram.
Domstolarnas hantering av åldersuppskrivningarna

Migrationsdomstolarna går i stort sett aldrig emot de åldersbedömningar som gjorts av Migrationsverket.
I en studie gick en forskare vid Lunds universitet igenom 70 fall av
asylsökande barn som under 2017–2018 fått åldersbedömning ”tidigt i
asylprocessen” enligt ändringarna i utlänningslagen 2017, och som därefter överklagat åldersuppskrivningen[101]. I inget fall gick Migrationsdomstolen emot Migrationsverket, och i inget fall beviljade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd.
I en uppföljande masteruppsats studerade författaren domstolarnas
argumentation[102]. 41 av de asylsökande hade gått igenom medicinsk
åldersbedömning. I sina överklaganden, de flesta till Migrationsdom-
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stolen i Stockholm, hänvisade de till den vetenskapliga kritiken. Om
domstolen över huvud taget kommenterade detta var det med dåliga
och outvecklade argument, och i en tredjedel av sina domar använde
man en och samma text där man i ett cirkelresonemang hänvisade till
Rättsmedicinalverkets metodbeskrivning.
24 av studiens asylsökande hade nekat medicinsk åldersbedömning,
bland annat med hänvisning till metodens osäkerhet. De ansågs inte ha
gjort allt som stod i deras förmåga att bevisa sin underårighet, och
kunde därför inte få tillgodogöra sig tvivelsmålets fördel. De tillskrevs
en ålder av minst 18 år.
Svenska Dagbladet gick år 2018 igenom 203 asylärenden med medicinsk åldersbedömning. I inget av fallen gick domstolen mot RMV:s
beslut. I det 204:e fallet gick domstolen mot RMV med argumentet att
den medicinska åldersbedömningen inte ensamt kan vara avgörande i
åldersfrågan[103].
I brottsmål är det åklagare eller domstol som utreder ålder[104], även
om rätten ofta är tveksam till att göra en utredning[105]. I ett brottsmål
hänvisade man till Högsta domstolen och valde den bedömning som
är mest förmånlig för den åtalade[106]. Det förefaller alltså som om man
har olika bedömningsgrader i brottsmål jämfört med migrationsmål,
vilket knappast kan anses vara rättssäkert.
Krav på åtgärder

Civilsamhället
Civil Rights Defenders (CRD) gjorde våren 2019 en JK-anmälan av ett
specifikt fall, omfattande Migrationsverket och migrationsdomstolarna
förutom Rättsmedicinalverket[55, 107]. Skadeståndsanspråket avslogs av
JK med hänvisning till att ingen skada skett då sökanden fått uppehållstillstånd på annan grund[108].
Sommaren 2019 presenterade CRD en ”skuggrapport” inför FN:s
rutingranskning av hur Sverige tillgodoser mänskliga rättigheter. CRD
kritiserade Sverige för behandlingen av ensamkommande unga asylsökande och tog speciellt upp de medicinska åldersbedömningarna[109]. I
en rapport till FN:s tortyrkommitté 2020 rekommenderar man att
RMV:s metod ska sluta användas för att säkerställa rättssäkerhet och
barnens rättigheter[110]. FARR krävde att åldersbedömningarna skulle
stoppas tills den av regeringen utlovade utredningen är klar[111].
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Riksdagen
Sveriges migrations- tillika justitieminister Morgan Johansson har vid
upprepade tillfällen försvarat asylrättssystemet och förklarat det rättssäkert. ”Våra domstolar är bra!” sa han när asylrättsaktivister demonstrerade utanför Socialdemokraternas möte i Örebro våren 2019. När
det gäller just åldersbedömningarna har dock riksdagsmän från flera
partier reagerat[112]:
Dåvarande riksdagsmannen och läkaren Finn Bengtsson (M) lade
hösten 2017 fram en motion om granskning av de medicinska åldersbedömningarna. Motionen avslogs i maj 2018 [113].
Staffan Danielsson (C) anmälde i januari 2018 dåvarande migrationsministern Heléne Fritzon och justitieminister Morgan Johansson
för att de passivt åsett den växande kritiken mot RMV:s val av metod
för åldersbedömningar[114, 115].
De migrationspolitiska talespersonerna Christina Höj Larsen (V)
och Johanna Jönsson (C) ställde i januari 2018 krav att regeringen
skulle pausa åldersbedömningarna[116].
I november 2018 lade Maria Ferm (MP) med flera fram en motion
med förslag om en extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande[117].
Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8 mynnade ut i förslaget
att avslå tre motioner: från Vänsterpartiet om förtydligande till RMV
att inga barn får riskera bedömas som vuxna, från Miljöpartiet att inrätta en extern granskningskommission, och från Liberalerna om ett
väl fungerande system för åldersbedömningar[118].
I maj 2019 bjöd läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) tillsammans med Rasmus Ling (MP) in till ett riksdagsseminarium om de medicinska åldersbedömningarna[119]. Där belystes
CRD:s JK-anmälan.
En ”oberoende” utredning
Statens medicinsk-etiska råd (Smer), bestående av företrädare för de
politiska partierna och sakkunniga, är ett oberoende rådgivande organ
till regering och riksdag. I december 2018 krävde Smer att regeringen
tillsätter en oberoende granskning[50].
I det s.k. januariavtalet 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överenskoms om att tillsätta en obe-
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roende utredning[120]. I oktober 2019 var utredningen ännu inte tillsatt,
och justitieminister Morgan Johansson KU-anmäldes av Christina Höj
Larsen (V)[121–123].
I juni 2020 tillsatte regeringen äntligen en utredning för att granska
metoden för medicinska åldersbedömningar. Enligt direktiven är syftet
”att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om
sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18
år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod”. Utredaren
ska granska metoden som Rättsmedicinalverket använder och göra en
internationell jämförelse. Redovisningen har skjutits fram till oktober
2021. Dessutom ska flera forskningsstudier genomföras. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 maj 2024[124].
Kritik har väckts mot sammansättningen av expertgruppen, där
flera personer är jäviga[125–127]. Det ser ut som om Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och domstolarna ska granska sig
själva.
• Utredaren Maria Eka är chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm och har dömt i mål angående åldersuppskrivning.
• Elias Palm är avdelningschef på Rättsmedicinalverket (RMV). Han
har utvecklat metoden för medicinska åldersbedömningar och tagit
stark ställning för den.
• Åsa Evrensel är verksamhetsexpert på Migrationsverket.
• Jonas Bergström är enhetschef på Socialstyrelsen.
• Elizabeth Åhsberg är projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Hon arbetade tidigare på Socialstyrelsen och är medförfattare till rapporten 2018 om validering av
magnetkamera för åldersbedömning.
I gruppen ingår även Ola Nilsson, barnläkare och professor vid Örebro
universitet; Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers; Mia Eklöf, departementssekreterare, samt kansliråden Lars Andersson och Anki Fritzsche.
Barnläkaren Björn Hammarskjöld menar att både de som arbetar på
RMV och använt sig av de metoder som ska utvärderas, liksom de som
protesterat mot metoden, är jäviga[128]. De är skyldiga att självmant
ange sitt jäv. I detta fall borde de ha avsagt sig uppdraget. Han anser det
också anmärkningsvärt att regeringen utsett jäviga personer som utredare och experter.
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En privatperson anmälde utredningen för misstänkt jäv till Justitiedepartementet (se bilaga C). I svaret angavs att: ”Samtliga personer
med koppling till utredningen har förordnats med hänsyn till erfarenhet, skicklighet och kompetens på området med utgångspunkt i direktiven till utredningen”. Inga åtgärder vidtogs.
Avslutning

I februari 2018 formulerade jag en skrivelse som skickades med ett
överklagande till Migrationsdomstolen i Stockholm [1]. Den kommenterades inte i domslutet. Den skickades även till advokater och andra,
som kan ha använt den i samband med överklaganden. Det finns inga
tecken till att domstolarna tagit hänsyn till skrivelsen.
I skrivelsen, som har 57 referenser, argumenterar jag: ”Med det bristande kunskapsläge som idag finns borde det räcka med att en av undersökningarna visdomstand-knäled visar omognad för att barnet ska
anses underårigt. Vid en individuell sammanvägd bedömning måste
socialsekreterares, lärares, läkares och barnpsykologers intyg värderas
minst lika högt som den medicinska åldersbedömningen. Dokument
som skolbetyg, vaccinationsintyg och identitetshandlingar, t.ex. tazkira
(afghanskt personbevis), måste ingå i värderingen.” Tyvärr föll mina
ord till marken.
Det finns enstaka riksdagsledamöter som ifrågasatt åldersbedömningarna. Som regel har deras röster klingat ohörda. Varför har inte
folkets representanter reagerat mer, och ställt högljudda krav på ökad
rättssäkerhet? Varför har inte justitieministern reagerat?
Hur kommer det sig att regering och riksdag accepterar den rättsosäkerhet som de är väl medvetna om? Är rättsosäkerheten lika stor i
andra instanser, och i andra frågor?
Referenser: Se sid. 505
Bilagor: Se sid 486–493

B. Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket Henrik Druid, Anders
Eriksson, Ingemar Thiblin
C. Angående jäv i utredningen av metoden för medicinska åldersbedömningar Jimmy Bergkvist, svar från Maria Kelt, Justitiedepartementet
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4.2.2 Vet Migrationsverkets handläggare bättre
än erkända experter?
Frans Schlyter
Abbas, som tillhör den i Afghanistan utsatta gruppen shiitiska hazarer,
kom till Sverige i början av november 2015 och jag blev god man för
honom. Han fick avslag på sin asylansökan. Här berättar jag en del av
det som blev fel, varför han anses sakna asylskäl.
Vid asylutredningen tidigt 2017 krävde Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning (MÅB), trots att Abbas fysiska uppenbarelse
skvallrade om minderårighet. Vi kände oss tvingade att skriva på.
Abbas kände sig lika gammal som de manliga klasskamraterna i
nian. Bara tjejerna kändes äldre.
I Almedalen det året presenterade den ansvarige på Rättsmedicinalverket (RMV) entusiastiskt den nya metoden för medicinsk åldersbedömning. Både knä och visdomstand skulle undersökas för att göra
bedömningen än säkrare. Jag talade med en av Migrationsverkets jurister som berättade att det görs en samlad bedömning av alla inlämnade
bevis. Jag kände mig mycket lättad.
Det RMV inte berättade, eller jag inte uppfattade, var att det räckte
med att antingen knät eller tanden vuxit färdigt för att Abbas skulle bedömas som över 18 år och vuxen. Det som beskrevs som att det skulle
göra bedömningen säkrare förändrades till en ökad risk att bedömas
som vuxen.
Så kommer det chockartade utlåtandet från RMV, underskrivet av
en rättsläkare: Visdomstanden har inte vuxit färdigt men knät har nått
slutstadium. ”Resultatet av de genomförda undersökningarna talar för
att den undersökta är över 18 år.”
Inför Migrationsverkets asylbeslut samlades därför utlåtanden in
från Abbas lärare i nian och den ungdomspsykiater på Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som Abbas gått i samtal hos det senaste året.
Hans lärare och mentor på högstadiet, som jobbat fem år med högstadieelever, träffade honom 20 timmar per vecka. Hon skrev: ”Beteendet är mycket likt det beteende en pedagog kan se hos en högstadieelev
som far illa och är i problem av olika slag. … Jag anser utifrån min erfarenhet att detta är typiskt för tonåringar i högstadieåldern, en äldre
person skulle bete sig och reagera annorlunda. Det finns en barnslighet
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över Abbas som ungdomar växer ifrån när de blir myndiga.”
Överläkaren, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut vid FMC,
mötte Abbas vid sju tillfällen, en timme varje gång. Hon skriver: ”Ur
psykiatrisk synvinkel, dvs. bedömning av ålder utifrån beteende, emotionell mogenhet, och kognitiva förmågor, har jag flera ggr i mina journalanteckningar bedömt att han uppträder och uppför sig
åldersadekvat i olika situationer. Jag är ganska övertygad om att det jag
möter vid våra samtal är en 16-åring.”
I Migrationsverkets beslut ska göras en ”samlad värdering” av de bevis
på underårighet som lämnats in.
Hur avfärdas den erfarna psykiaterns utlåtande? ”Som överläkare i
psykiatri har man ingen utbildning i att bedöma personers ålder utifrån beteende. Hennes utsaga är en personlig uppfattning. Underlaget
ger ett visst stöd till dina uppgifter men är inte vid en separat bedömning (red:s kursivering) tillräckligt för att du ska anses ha gjort din underårighet sannolik.”
Detta fick överläkaren att upprört påpeka att en stor del av hennes
jobb består av att bedöma graden av åldersadekvat beteende.
Hur avfärdas lärarens utlåtande? ”Som lärare har man inte kompetens att bedöma personers ålder utifrån utseende och beteende. Hennes brev är en enskild persons uppfattning. Det som anförs i brevet
kan enligt Migrationsverkets bedömning ha andra förklaringar än att
du är underårig. Impulsivitet är en personlig egenskap som inte nödvändigtvis är kopplad till ålder. Brevet får därmed anses ha lågt bevisvärde.”
Nu till den medicinska åldersbedömningen som slår ut alla andra bevis i den samlade bedömningen. Migrationsverket skriver:
Rättsmedicinalverket utlåtande är att de genomförda undersökningarna talar för att du är 18 år eller äldre. Detta resultat är, utifrån
använda metoder och deras säkerhetsnivåer, det steg i sannolikhetsskalan som med dagens tillgängliga teknik tyder starkast av de potentiella utlåtandena för att du är över 18 år.
Ditt offentliga biträde har via inlagan tillfört ärendet fyra debattartiklar från Läkartidningen där läkare ifrågasätter den medicinska
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åldersbedömningens tillförlitlighet. Migrationsverket konstaterar att
det rör sig om två enskilda läkares åsikter om metoden. Ditt offentliga biträde har även tillfört ärendet ett inlägg från Barnläkarföreningens hemsida där man diskuterar att resultaten på de
åldersbedömningar som genomförts hittills inte stödjer den vetenskap som fanns vid införandet av medicinsk åldersbedömning. Man
framför även att Rättsmedicinalverket inte tillämpar tvivelsmålets
fördel utan hellre fäller än friar om inte både knäled och tand uppnått slutstadium. Migrationsverket vidhåller att den bedömning
som Rättsmedicinalverket gör är den mest tillförlitliga metoden att
säkerställa underårighet med dagens tillgängliga teknik. Vi har som
statlig myndighet fått uppdrag av regeringen att använda Rättsmedicinalverkets bedömningar och gör inte avsteg från de direktiven i
enskilda ärenden.
Den rättsläkare som skrev under Abbas utlåtande tog senare helt avstånd från sin underskrift. Att åldersbedömningen då helt saknade
rättsverkan tog ingen någon notis om.
Migrationsverket fortsätter:
Undersökning av både visdomständer och knäled innebär enligt
Rättsmedicinalverket att det finns en låg risk att felbedöma ett barn
som vuxen. Det är därmed tillräckligt att en av undersökningarna
visar slutstadium för att en person ska kunna bli bedömd som 18 år
eller äldre. Om de två undersökningarna inte visar samma resultat
rör det sig sannolikt om en yngre individ som är något till några år
över 18 år. Utifrån denna information finner Migrationsverket att
det inte finns något stöd för att ifrågasätta resultatet av den medicinska åldersbedömningen.
Vid en samlad bedömning finner Migrationsverket att du inte förmått göra din födelsetid sannolik. Du har inte heller gjort din
underårighet sannolik. Migrationsverket ändrar i samband med
detta beslut ditt registrerade födelsedatum från 2001-03-20 till
1999-11-17 så att du vid datum för beslut är vuxen. Ditt ärende
prövas därför enligt den ordning som gäller för vuxna.
RMV:s åldersbedömning av Abbas lämnades för andrahandsbedömning
till de tyska röntgenläkare som ligger bakom den nya metoden. De
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gjorde bedömningen att Abbas knä och tand inte nått slutstadium och
att Abbas alltså var under 18 år enligt den matris som RMV tillämpar.
Försök gjordes att få inkalla de anonyma svenska röntgenläkarna till
Migrationsdomstolen för att förklara varför deras och metodens upphovsmäns bedömningar skilde sig åt. RMV avslog min ansökan. De
tyska röntgenläkare som skapat metoden har berättat i Svenska Dagbladet att det krävs stor erfarenhet för att på ett säkert sätt göra dessa bedömningar. Vilken erfarenhet de svenska extraknäckande röntgenläkarna hade kommer att förbli okänt. När Abbas knän fotograferades
med MR-kamera var det en röntgensköterska som arbetade i bussen
med magnetkameran. Vem kan garantera att sköterskan inte gjorde resten av arbetet? Ingen kan kontrollera. Det är anmärkningsvärt.
För Hussein, en annan asylsökande, skickades åldersbedömningen
också för andrahandsutlåtande. De tyska röntgenläkarna meddelade
att bilderna var för suddiga för att kunna bedömas. För de svenska
röntgenläkarna hade det inte varit några som helst problem att uttyda
bilderna. Husseins gode man är en erfaren barnläkare och bedömde
honom som yngre än Abbas. Han förvägrades göra om undersökningen. Hussein kom till Sverige några dagar efter den 25 november
2015 och håller sig nu gömd undan polisen. Flykt vidare till Frankrike
förbereds.
Det ställs höga krav på en god man att fatta kloka beslut. Eftersom
min tilltro till Rättsmedicinalverkets förmåga att göra korrekta åldersbedömningar var låg, skickades inte andrahandsutlåtandet till RMV
med ansökan om en förnyad prövning av knäbilderna innan Migrationsdomstolen skulle avgöra det överklagade målet. Jag tänkte att det
skulle räcka med de tyska läkarnas bedömning, eftersom de hittat på
själva metoden.
Hur bedömde Migrationsdomstolen andrahandsutlåtandet?
Av utlåtandet framgår att lårbenets nedre tillväxtzon inte uppnått
slutstadium i Abbas fall, vilket ger stöd för att han är underårig.
Emellertid framgår det av andrahandsutlåtandet att bedömningen
gjorts utifrån bilder från Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverkets utlåtande om Abbas ålder är daterat den 5 oktober 2017, vilket
innebär att röntgenbilderna är minst cirka sex månader gamla.
Även om han vid det tillfället var underårig gör utredningen inte
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det sannolikt att han även nu är under 18 år med hänsyn till röntgenbildernas ålder. Andrahandsutlåtandet från Forodont HB gör
därför inte Abbas underårighet sannolik.
Professorn i statistik Johan Bring kommenterar detta i överklagandet
till Migrationsöverdomstolen:
Enligt mina beräkningar baserat på Ottow 2017 (Eur Radiol (2017)
27:5041–5048) så befinner man sig i genomsnitt i ca 15 månader i
stadium IIIc. Så för en slumpmässig individ i stadium IIIc så är det
ca 60 % sannolikhet att man är kvar i samma stadium 6 månader
senare. Så jag ser ingen grund för MD:s påstående att ’även om han
vid det tillfället var underårig gör utredningen inte det sannolikt att
han även nu är under 18 år med hänsyn till röntgenbildernas ålder’.
Så jag påstår att om man befinner sig i stadium IIIc så är det sannolikt att man är kvar i det stadiet 6 månader senare.
Sammanfattningsvis: Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen baserar sina slutsatser på antaganden och beräkningar som saknar
vetenskapligt stöd och i ett flertal fall t.o.m. visat sig vara helt felaktiga.
Vad gäller psykiaterns och lärarens utlåtanden resonerade Migrationsdomstolen på samma sätt som Migrationsverket: ”Det har inte
framkommit vilken kompetens läkaren ifråga har när det gäller bedömningar av människors ålder.” ... ”Det har inte framkommit att läraren har särskild utbildning i att bedöma ålder.”
Migrationsdomstolen skrev inget om huruvida det finns utbildning i
att bedöma ålder vid något lärosäte. Domstolen skrev inget om huruvida röntgenläkarna hade adekvat utbildning och erfarenhet av att bedöma bilder av knän. Domstolen skrev inget om att regeringen krävt
att tvivelsmålets fördel ska tillämpas vid den samlade bedömningen. I
Migrationsdomstolens egen samlade bedömning glömdes tvivelsmålen
helt bort. De digitala bilderna var helt enkelt sex månader för gamla.
Migrationsdomstolen verkar ha varit helt handfallen när det kom
till de resonemang och den kritik mot de medicinska åldersbedömningarna som hade framförts i de åberopade artiklarna, till grundläggande sannolikhetslära och till att riktlinjerna vad gäller metoden med
de mätmetoder som används bygger på felaktiga beräkningar av riskerna för att barn misstas för vuxna.
Efter Migrationsdomstolens avslag lämnades bilderna på knä och
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tand in till RMV för en så kallad förnyad prövning. Efter en vecka kom
utlåtandet från RMV. RMV:s egna barnradiologer hade analyserat bilderna och ändrade utlåtandet till att Abbas troligen är under 18 år.
Hade jag ett halvår tidigare ansökt om förnyad prövning hos RMV
hade Migrationsdomstolen beslutat om permanent uppehållstillstånd.
Migrationsdomstolens avslag överklagades till Migrationsöverdomstolen (MÖD). I överklagandet åberopades RMV:s ändrade åldersbedömning, rättsläkarens avståndstagande från underskriften av RMV:s
bedömning och ett utlåtande från statistikprofessorn om felaktigheter i
Migrationsdomstolens skäl för avslag. Asylrättscentrum bedömde att
överklagandet för en gångs skull hade en liten chans att tas upp i
MÖD. Överklagandet fick emellertid inte prövningstillstånd.
En 14-sidig ansökan om verkställighetshinder lämnades till Migrationsverket. Förhoppningen var att Abbas efter RMV:s ändrade åldersbedömning skulle få permanent uppehållstillstånd. Någon vecka
senare erbjöds möjligheten att få stanna enligt den så kallade nya gymnasielagen. Abbas vågade inte vänta på beslut om verkställighetshinder.
Ansökan om verkställighetshinder togs aldrig upp. Det är den senast
inkomna ansökan som handläggs.
Abbas kom att sakna asylskäl därför att en handläggare ansåg att en
högstadielärare med fem års erfarenhet inte är utbildad för att känna
skillnad på en högstadieelev och en gymnasieelev som snart ska studenten, och att en erfaren ungdomspsykiater inte kan bedöma om en
ungdom beter sig åldersadekvat.
Han kom att sakna asylskäl därför att Migrationsverket uppfattar sig
ha fått regeringens uppdrag att utan minsta tvivel acceptera en åldersbedömning som grundas endast på bilder av ett knä som en anonym
röntgenläkare med okänd utbildning och erfarenhet tolkat som färdigvuxet.
Han kom att sakna asylskäl därför att Migrationsdomstolen förutom att inte förstå vetenskaplig text gör egna tolkningar av digitala
bilders ålder och drar egna slutsatser som helt saknar vetenskaplig
grund.
Abbas kom att sakna asylskäl därför att RMV:s slutliga bedömning
att han är under 18 år kom för sent för att kunna ingå i ett beslut om
permanent uppehållstillstånd.
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Det blev till slut ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och att ständigt som från en papegoja få höra ”saknar asylskäl,
saknar asylskäl, ska UT!”

Javid – hur gammal är han egentligen?
Berättat för Karin Fridell Anter
Javid sökte asyl i Sverige sommaren 2015. Det födelsedatum han angav var 30 maj 2001. Personalen på Migrationsverkets inskrivningsenhet accepterade att den pojke de såg framför sig var ett barn, nyss
fyllda 14.
Javid fick vänta länge på sin asylutredning och fick sitt första beslut
först i oktober 2016. Där angav Migrationsverket att han var född 11
maj 1998. Därmed var han enligt Migrationsverket vuxen och kunde
utvisas. Varifrån de hämtat just detta datum framgick inte, och konstigt nog angav de ytterligare ett annat födelsedatum, 12 juni 1998, på
avslagsbeslutets framsida.
Migrationsverkets handläggare skrev alltså upp Javids ålder med tre
år. Det innebar att hens kollega på mottagningsenheten skulle ha gjort
en rejäl missbedömning när Javid från början blivit inskriven som
fjortonåring fastän han var sjutton. Det innebar också att handläggaren underkände intyg från både skolan och socialtjänsten, som bedömde att han var så gammal som han själv sade.
Javid överklagade avslagsbeslutet, och i juni 2017 återförde migrationsdomstolen ärendet till Migrationsverket. Domstolen ansåg att åldersuppskrivningen på tre år var så stor att det krävdes en mera
grundlig utredning.
Efter en medicinsk åldersbedömning fick Javid ett nytt avslag, och
ett nytt födelsedatum, 28 december 1999. Han registrerades därmed
som arton samma dag som beslutet fattades – ett vanligt sätt att hantera svaren från de medicinska åldersbestämningarna.
Javid överklagade beslutet till migrationsdomstolen och kunde nu
föra fram ytterligare uppgifter till stöd för att han var minderårig. I
augusti 2018 skrivs han ned i ålder och ärendet återfördes till Migrationsverket som återigen skulle ta ställning till hans ålder.
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I november 2018 fick han beskedet att han är född den 16 november 2000.
Efter den första stora åldersuppskrivningen på tre år har Migrationsverket alltså gång på gång sänkt Javids formella ålder så att han
efter sista beslutet nu anses vara bara ett halvår äldre än vad han själv
säger att han är. Men sänkningarna har hela tiden gjorts så att han
även efter det nya beslutet har ansetts arton år gammal, och därmed
har man konsekvent förvägrat honom hans rättigheter som barn.
Om man nu frågar Javid hur gammal han är – vad ska han då svara
utan att ”ljuga om sin ålder”?

Mehdi: Förväxlades knäbilderna?
Karin Fridell Anter
Mehdi är en av de ungdomar som skrivits upp i ålder på grundval av
en medicinsk åldersbedömning. Här brister rättssäkerheten allvarligt.
• Migrationsverket bröt mot den utfästelse som gjorts i samband med
intervjun.
• I beslutsunderlaget angavs ett felaktigt datum för MR-undersökningen.
• Det är troligt att det knä som påstås vara Mehdis tillhört någon
annan.
• Beslutsgången kan inte följas genom journalanteckningar.
• Bilderna från Mehdis tandröntgen är inte är märkta.
Vid Mehdis intervju hos Migrationsverket i juli 2017 ställde hans offentliga biträde frågan: ”Ifrågasätter ni åldern?” och fick svaret ”Om
det inte framkommer några nya uppgifter så ser jag idag ingen anledning att ifrågasätta åldern.”
Trots detta blev han senare ”erbjuden” att genomföra medicinsk åldersbedömning. När god man frågade om anledningen svarade teamledaren hos Migrationsverket att det kommit nya instruktioner/
riktlinjer från Migrationsverket om att samtliga som inte kunnat bevisa sin ålder skriftligen skulle erbjudas medicinsk åldersbedömning.
I samråd med sitt offentliga biträde och sin gode man accepterade
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Mehdi att genomföra den medicinska åldersbestämningen. Tänderna
röntgades i X-stad 20 november 2017 och ett knä undersöktes med
MR-kamera i Y-stad 20 december.
I januari 2018 fick han sitt avslagsbeslut från Migrationsverket med
beskedet att hans ålder hade skrivits upp med tre månader. Hans nya
födelsedatum sammanföll med beslutsdatum.
I Migrationsverkets beslut anges att åldersuppskrivningen gjorts
med utgångspunkt från tandröntgen 20 november och magnetkameraundersökning 27 november:
Av utlåtandet från Rättsmedicinalverket framgår att resultatet av de
genomförda undersökningarna talar för att du är 18 år eller äldre och
att det är betydligt mer sannolikt att du är över än under 18 år.
I beslutsunderlaget angavs alltså ett felaktigt datum för MR-undersökningen. När detta påpekades för RMV hänvisade man till ”den
mänskliga faktorn” och skickade ett nytt utlåtande, identiskt med det
första sånär som på att datum för MR-undersökning ändrats till 20
december. Beslutsunderlaget var undertecknat av Johan Berge, rättsläkare, och daterat 28 december.
Utlåtandet undertecknades en vecka från Mehdis undersökning.
Denna vecka innehöll totalt tre arbetsdagar (21, 22 och 27 december).
Det är inte sannolikt att man under denna tid, i samband med jul, fått
fram de två oberoende läkarnas bedömningar som sedan kunnat bedömas och vägas ihop av Johan Berge. Betydligt troligare är att det
knä som påstås vara Mehdis faktiskt tillhört någon annan, som undersöktes det angivna datumet 27 november. Det är anmärkningsvärt
och rättsosäkert att beslutsgången inte kan följas genom journalanteckningar, speciellt som det bevisligen har skett någon sorts misstag i
hanteringen.
Ytterligare ett alarmerande faktum är att bilderna från Mehdis
tandröntgen inte är märkta, varken med namn, datum eller annan
identifikation. Detta skapar ytterligare risker för att ”den mänskliga
faktorn” ska göra misstag som blir omöjliga att spåra.
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4.3 Att göra barn utvisningsbara
Sanna Vestin
Hanteringen av ensamkommande barn utan ordnat mottagande utgör
ett exempel på att viktiga riktlinjer som styr vem som får stanna i Sverige utvecklas på myndighetsnivå utan möjlighet till överklagande.
Därmed kan de beslut som tas hamna långt ifrån vad de som skrev lagen menade. Situationen för barn utan ordnat mottagande har inte
diskuterats offentligt och verkar vara okänd även för de flesta politiker.

Till och med 2015 fick de flesta ensamkommande barn som sökt asyl i
Sverige permanent uppehållstillstånd. Många kunde visserligen inte få
asyl eftersom de inte kunde bevisa ett personligt skyddsbehov. (Att bevisa riskerna i hemlandet är svårt för ett barn, även om barnet har
många traumatiska upplevelser bakom sig.) De utvisades ändå inte
från Sverige om de saknade anhöriga, eller någon annan som kunde ta
emot dem i hemlandet. Enligt Utlänningslagen får utvisning av barn
utan vårdnadshavare inte verkställas utan ordnat mottagande. Detta
tog Migrationsverket vanligen hänsyn till redan vid beslutet, och uppehållstillstånd beviljades på grund av “ömmande omständigheter”.
November 2015

När den tillfälliga lagen aviserades hösten 2015 med förslaget att alla
uppehållstillstånd skulle vara tidsbegränsade möttes det omedelbart av
kritik, bland annat för att många barn som fått stanna i Sverige skulle
komma att ryckas upp från sin trygghet om de hunnit bli vuxna när
deras tillstånd löpt ut. Lagen skulle ju vara tillfällig, men Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, beräknade att omkring 12 000 tonåringar skulle
hinna drabbas av detta, med tanke på hur många som brukade få uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande.
Kritiken hörsammades. När förslaget om den tillfälliga lagen lades
fram i februari 2016 innehöll den ett undantag för barn som sökt asyl
senast ett visst datum: den 24 november 2015. Dessa skulle alltså
kunna få permanent tillstånd liksom barn hade fått tidigare.
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April – juli 2016

I april samma år slog Migrationsverket fast att ett uppehållstillstånd på
grund av brist på ordnat mottagande i första hand ska beviljas enligt
utlänningslagens regel om tillfälligt verkställighetshinder (5 kap 11 §).
Tidigare hade sådana tillstånd beviljats enligt regeln om ömmande
omständigheter (5 kap 6 §). Ändringen innebar att uppehållstillstånden skulle bli tidsbegränsade, oavsett om barnet omfattades av den tillfälliga lagen eller inte. Beslutet togs i ett rättsligt ställningstagande, (SR
10/2016 om praktiska verkställighetshinder).
Att uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande skulle
vara tidsbegränsade började inte tillämpas med detsamma. Men i samband med att den tillfälliga lagen infördes i juli 2016 publicerade Migrationsverket en rad nya ställningstaganden, bland dem ett (SR
26/2016) som mer utförligt beskrev hur barn utan vårdnadshavare i
olika åldrar skulle bedömas. Nu framstod det klart att dessa barn
åtminstone från 16-årsålder inte skulle få permanenta uppehållstillstånd, det vill säga att de skulle kunna utvisas när de fyllt 18. Denna
ändring av praxis satte den tillfälliga lagens undantag för barn ur spel
för denna grupp. För yngre barn kunde hindret räknas som bestående
och uppehållstillstånd kunde beviljas som förr av särskilt ömmande
omständigheter.
Förändringen uppmärksammades av regeringen som under hösten
2016 gick ut med att barn utan ordnat mottagande skulle inkluderas
bland dem som skulle ges ett längre uppehållstillstånd om de studerade
på gymnasienivå, och i förlängningen även permanent tillstånd om de
hittade arbete. De som sökt asyl senast den 24 november 2015 skulle få
de mest förmånliga fyraåriga uppehållstillstånden, då regeringen ansåg
att dessa barn hade hamnat i sämre läge än vad som förutsågs då de
undantogs från den tillfälliga lagen.
Juni 2017

Lagändringen började gälla i juni 2017 och omfattade även barn som
hunnit få utvisningsbeslut, om utvisningen hade skjutits upp på grund
av just brist på ordnat mottagande. Men från ungefär denna tidpunkt
blev det allt ovanligare med tillstånd eller uppskjutna verkställigheter
på grund av brist på ordnat mottagande. Det vanliga blev i stället att
barnet fick ett rent utvisningsbeslut med en lite längre tidsfrist för fri-
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villigt återvändande. Detta kunde drabba även barn som inte fyllt 16
år. Av besluten framgick att barnet inte kunnat bevisa att ordnat mottagande saknades. Rådgivare som såg besluten började kalla fenomenet
för “påstått ordnat mottagande”.
Att synen på ordnat mottagande förändrats framgår av ytterligare
ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket som kom den
1 juni 2017. Ställningstagandet (SR 24/2017) handlade om utvisning av
ensamkommande barn, bland annat om ansvarsfördelningen för att
utreda det ordnade mottagandet. I det tidigare ställningstagandet som
ersatts stod: ”Med hänsyn till att det är fråga om barn bör inte huvudansvaret för återvändande och mottagande läggas på barnet. Inte heller
en god man för barnet kan utan stöd i lag åläggas ett sådant ansvar.
Ansvaret ligger på den ansvariga myndigheten.” I det nya ställningstagandet förflyttades ansvaret över till barnet, vars ”bevisbörda” måste
uppfyllas. I praktiken blev det nu barnets ansvar att utreda om det
finns någon som kan ta emot barnet i hemlandet. Kraven på vad barnet ska kunna berätta höjdes. En utförligare beskrivning av de båda
ställningstagandena, och den bristande överensstämmelsen med Migrationsöverdomstolens åberopade beslut ges av Sofi Jansson-Keshavarz
och Anna Lundberg i Juridisk tidskrift 2018-19;4.
Vad kan då gälla som bevis? Åtskilliga fallbeskrivningar som FARR
har tagit del av visar att bevismaterial som till exempel foton på
föräldrar, som varit ”illegala” flyktingar i annat land, med id-handlingar och en dagstidning framför ett känt monument, inte har ansetts
tillförlitliga med motiveringen ”… då det kan vara vem som helst på
bilden”. Röda Korsets efterforskningar, som kommit fram till att en förälder eller båda är döda; foton på foräldrarnas grav samt kontakter till
personer i hemlandet som kan bekräfta vad som hänt, har inte ansetts
som tillförlitliga.
Den här typen av bevis har tidigare lett till uppehållstillstånd. Det
händer fortfarande. Men det händer också att flera års efterforskning,
och kontakt med samtliga kända organisationer i hemlandet för att
undersöka plats på barnhem, inte anses som tillräckliga bevis för att
ingen kan ta emot barnet.
I praktiken har bevisbördan inneburit att ett barn som inte kunnat
bevisa att det har personliga asylskäl regelmässigt inte heller har kunnat bevisa att föräldrarna är omkomna eller har lämnat hemlandet.
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Förbudet mot att verkställa en utvisning av barn utan ordnat mottagande finns fortfarande kvar i Utlänningslagen (12 kap 3a §). Det som
hänt i och med praxisförskjutningen är att detta förbud inte längre
vägs in innan beslut tas i grundärendet. Den bevisbörda som lagts på
barnen ligger kvar, även då de är i verkställighetsstadiet och saknar rätt
till juridiskt ombud, trots lagens formulering om att det är den
verkställande myndigheten som ska ”försäkra sig om” att det finns ett
ordnat mottagande.
Ytterligare en händelse som bidrog till att färre barn fick beslut som
byggde på att de saknade ordnat mottagande var att Migrationsöverdomstolen, den högsta instansen, sagt ifrån att dessa barn ibland kan
ha rätt till asyl. I ett konfliktområde kan ett barn, som inte känner till
landet och inte har något nätverk alls, utsättas för stora risker; som risk
för tvångsrekrytering, människohandel och annan utsatthet. Den vägledande domen (MIG 2017:6) gällde en pojke från Afghanistan, som
fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Detta var positivt för många ensamkommande barn som tack vare domen fick asyl,
även om tillståndet var tidsbegränsat. Domen var dock inte till hjälp
för barn med ”påstått ordnat mottagande”.
2018–2019

Praxis har vartefter utvecklats så att Migrationsverkets handläggare
även efter att ett utvisningsbeslut har fattats uttryckligen hävdar att de
inte överhuvudtaget ska delta i ett aktivt återvändandearbete, utan bara
ska invänta att barnet fyller 18. Det förekommer att tjänstemännen
hävdar att de inte får medverka till verkställighet så länge barnet är ett
barn – eftersom det inte finns något ordnat mottagande. Detta trots att
barnet har ett utvisningsbeslut som bygger på att det ordnade mottagandet finns.
Genom att det inte ges anvisningar för verkställigheten är det svårt
för barnet att på egen hand antingen verkställa sig själv eller bevisa att
det finns ett verkställighetshinder. Barnet kallas till återvändandesamtal, men när barnet eller dess gode man frågar Migrationsverkets
handläggare om vilken bevisning som krävs ges inget svar.
En formell ansökan om verkställighetshinder enligt 12 kap 18 § kan
lämnas in, men det krävs då att omständigheterna är nya. Den bevisning barnet lämnat in i grundärendet, för att visa vad som eventuellt

179

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 180

hänt familjen, anses förbrukad trots att det ordnade mottagandet inte
utretts i grundärendet. Eftersom en ansökan om praktiska verkställighetshinder inte kan överklagas granskas saken aldrig av högre instans.
I praktiken innebär förskjutningarna i de tre rättsliga ställningstagandena som skett 2016–2017 att Migrationsverket ger barn utvisningsbeslut utan att Migrationsverket någon gång försökt hjälpa
barnet att finna sin familj, eller att ha företagit en utredning kring om
det finns någon som kan ta emot barnet i hemlandet.
Konsekvensen av de omfattande åldersuppskrivningarna tillsammans med den nya praxisen om påstått ordnat mottagande blev att endast ca 200 barn kom att omfattas av ”den gamla gymnasielagen”, trots
att den framställdes som något av en amnesti for tusentals barn.
Många barn som faktiskt bedömts som minderåriga har haft ett sämre
läge än om de hade hunnit fylla 18, eller skrivits upp i ålder, när de fick
utvisningsbeslut. En del av dem hade då kunnat omfattas av den s.k.
nya gymnasielagen.
Hur går det då för de barn utan vårdnadshavare som faktiskt lyckats
bevisa att de saknar ordnat mottagande i hemlandet, t.ex. om det kan
bevisas med handlingar från ett land vars dokument anses tillförlitliga?
Mars 2020

Under våren 2020 släppte Migrationsverket en rad uppdateringar av
rättsliga ställningstaganden som berör praktiska verkställighetshinder.
Bakgrunden var ett avgörande i Migrationsöverdomstolen, som innebar
att en statslös barnfamilj från Kuwait inte redan i grundärendet kunde
få uppehållstillstånd på grund av det praktiska verkställighetshinder
som fanns (Kuwait släppte inte in dem). Förhållandena kunde ändras
och verkställighetsarbetet möjligen lyckas, ansåg Migrationsöverdomstolen. Därför skulle det praktiska hindret inte anses som bestående
förrän då ett utvisningsbeslut preskriberats, alltså efter fyra år. Domen
gällde barn i familj, som inte anses ta skada av att följa med sina
föräldrar vid en utvisning. Migrationsverket tog detta till intäkt för att
praktiska verkställighetshinder generellt inte ska räknas som bestående
förrän efter minst fyra år, inte heller för ensamkommande barn.
I ställningstagandet SR 10/2020 (idag uppdaterat i RS/048/2021)
meddelade Migrationsverket att barn som är 14 år vid beslutet, och
varken har föräldrar eller någon annan som kan ta emot dem, ska få
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utvisningsbeslut tillsammans med inhibition eller tillfälliga uppehållstillstånd på 12 månader i taget. Motiveringen var just att Migrationsverket nu ansåg att ett verkställighetshinder bara kan anses vara
bestående om det är visat att utvisningen inte kommer kunna verkställas inom 4 år, det vill säga innan utvisningsbeslutet preskriberats.
Eftersom utvisningen kan verkställas då barnet fyllt 18 är hindret
inte bestående. Det innebar att den som varit placerad i familjehem
som 12–13-åring, och fått beslut efter fyllda 14, kommer att skiljas från
familjehemmet efter 18-årsdagen. Enligt Migrationsverkets rättsliga
ställningstagande SR 12/2020 (idag uppdaterat i RS/061/2021), om
hänsyn till internationella åtaganden enligt den tillfälliga lagen, så bryter denna hantering inte mot något internationellt åtagande eftersom
utvisningen utan mottagande inte kommer att verkställas förrän barnet fyllt 18.
Genom dessa ställningstaganden har skillnaden suddats ut mellan
ett påstått ordnat mottagande och ett bevisat saknat mottagande. I
båda fallen kommer barnet, åtminstone från 14 års ålder, att få beslut
om utvisning.
Även minderåriga som fått alternativ skyddsstatus, på grund av att
de kommer från ett konfliktområde där de inte har något nätverk, kan
utvisas när de fyllt 18. Skyddsstatus brukar inte upphävas så lätt, men
Migrationsverket uttalade i ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan (RS/007/2020) att om ett barn fått asyl på den grunden kan statusen dras tillbaka när barnet fyllt 18 år – om det inte finns något
ytterligare skyddsbehov. Resonemanget har senare godkänts även av
Migrationsöverdomstolen (MIG 2021:14).
Januari 2021

Frågan om det är korrekt enligt EU-rätten att låta ett barn vänta på utvisning har tagits upp av EU-domstolen. Målet rörde en ensamkommande pojke som sökt asyl i Nederländerna som 15-åring. Enligt
nederländsk lag görs ingen utredning rörande barnets mottagande i
ursprungslandet om barnet fyllt 15. Ett barn som inte bedöms ha asylskäl kan få beslut om utvisning, men om det då visar sig att ordnat
mottagande saknas verkställs inte utvisningen förrän barnet fyllt 18.
Domstolen i Nederländerna har frågat EU-domstolen om förfarandet
överensstämmer med EU-direktiven. EU-domstolens svar är nej. Åter-
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vändandedirektivets formulering är visserligen att utvisning inte får
”verkställas” utan att medlemsstaten försäkrat sig om att det finns ett
ordnat mottagande. Men eftersom det finns ett krav på att ta hänsyn
till barnets bästa anser EU-domstolen att direktivet måste tolkas så att
medlemsstaten ska göra utredningen och försäkra sig om det ordnade
mottagandet innan beslut fattas. Domstolen slår också fast att länderna
inte får göra skillnad beroende på ålder. Inget barn under 18 år får
alltså ges utvisningsbeslut utan att medlemsstaten försäkrat sig om att
det finns ett ordnat mottagande. EU-domstolen poängterar att staten
inte får skjuta upp att verkställa utvisningen om det faktiskt finns ett
ordnat mottagande, men om mottagandet inte längre är säkerställt ska
beslutet inte verkställas.
Det är oklart om EU-domen, som kom i januari 2021, kommer att
påverka Migrationsverkets agerande. På upprepade ställen i Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden återfinns denna mening: ”De
nämnda bestämmelserna anger inte i vilken omfattning, med vilken
intensitet eller på vilket sätt efterforskningsarbetet ska göras”. Det är
denna mening Migrationsverket hänvisar till när de varken i grundärendet eller i verkställighetsstadiet gjort några försök till efterforskning av barnets familj eller annat ordnat mottagande. Lagen behöver
sannolikt förtydligas för att inte Migrationsverkets hantering ska bryta
mot EU-rätten – i varje fall behövs ett förtydligande för att uppfylla
principen om barnets bästa.
På samma sätt behövs ett förtydligande om barnets bevisbörda. Det
är inte rimligt att ålagga ett barn en bevisbörda som Migrationsverkets
handläggare inte klarar av att ge barnet vägledning om.
Se även

Jansson-Keshavarz Sofi, Lundberg Anna. Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Juridisk tidskrift 2018-19;4:1012-19
Migrationsverket brister i sitt utredningsansvar. Barnombudet i Uppsala län 3.2.2021.
Kazemi, Baharan. Ensamkommande barn och unga i svensk lagstiftning. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi
om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.
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Utvisning som födelsedagspresent
Berättat för Karin Fridell Anter
I den nya utlänningslagen från juli 2021 sägs att ”en vuxen person
som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden
fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.”
Detta utesluter många av de ensamkommande som accepterades
som barn av Migrationsverket, som fick stanna i Sverige till sin formella myndighetsdag men aldrig fick uppehållstillstånd utan i stället
fick leva utan officiell status i Sverige.
Ett av dessa barn är Mohammad. Han kom till Sverige i september
2015. Då var han 11 eller 12 år. Mot instruktionerna i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 41/2017 (Angående daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac) skrevs hans ålder upp från 12 till 14
år för att fingeravtryck skulle kunna tas. Han fick sedan avslag på sin
asylansökan medan han även enligt Migrationsverket fortfarande var
barn. Eftersom Migrationsverket inte kunde hitta någon mottagare
fick han stanna i Sverige, men han fick varken tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på att bli 18 år eller ”uppskjuten verkställighet” inskriven i utvisningsbeslutet. Han fick ändå fortsätta bo i sin familj och gå i
skolan. Eftersom det inte fanns någon ”uppskjuten verkställighet”
godkändes inte hans ansökan om uppehållstillstånd enligt gamla
gymnasielagen.
Mohammad är nu 16 år gammal men har enligt Migrationsverket
fyllt 18. Som födelsedagspresent har han fått meddelande om att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft och att utvisning ska verkställas. Eftersom han aldrig haft uppehållstillstånd omfattas han inte av den nya
lagen om ömmande omständigheter.
Mohammad har bott i Sverige i snart sex år. Svenska är hans huvudspråk. I Sverige är han del av en familj som vill men har nekats att
adoptera honom. Han har inte varit i Afghanistan sedan han var 11
eller 12 år och har inget som helst nätverk där. Att han ska kunna få
ett värdigt mottagande och kunna etablera sig i Afghanistan är uteslutet. I stället för en tillgång i Sverige blir han ytterligare en tillspillogiven ungdom i Afghanistan.
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Från ett domstolsutlåtande på grund av Mohammads
överklagande:

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
Klaganden har till Migrationsverket gett in en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Eftersom han varken fått ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet eller tidigare haft ett
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen omfattas han inte
av bestämmelsen i 16 e § TUtlL. Det saknas därför förutsättningar att
bevilja honom uppehållstillstånd enligt den bestämmelsen. Han kan inte
heller beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt någon annan bestämmelse i TUtlL.

”Det du upplevde som femåring
har nog egentligen inte hänt”
Jan Stattin
Salam väntar på mig på skolan. Det är en vårdag 2018. Han är mycket
tunn, sorgbunden men vänlig och artig. I en sista strimma av hopp ser
han på mig. Han har levt ett år som papperslös. Hjälpt till här och var,
sovit på golvet i en pizzeria där han arbetade, ibland hos kamrater.
Överlevt.
Som femåring följde han med sin pappa, en polisman som blev
måltavla för talibanerna. Salam såg honom dödas i samma ögonblick
som han själv förlorade medvetandet. Sönderskjuten fördes femåringen till sjukhus där den skadade kroppen syddes ihop. Salams ena
öga var söndertrasat, ansiktet hade stora skador, ett finger var bortskjutet, armen hade öppna sår liksom kroppen. Mjukdelar på benet
var bortslitna. I fyrtio dagar vårdades han på sjukhus.
Så snart det var möjligt flydde modern med honom till Iran. När
hon dog några år senare överlevde han genom att hjälpa en skräddare.
När han var så pass gammal att den iranska polisen började trakassera
och hota honom fick han litet pengar av arbetsgivaren för att kunna
ta sig bort och vidare mot Europa. Med stora ansträngningar tog han
sig till Sverige.
Det blinda ständigt värkande ögat opererades bort och han började
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sakta hoppas. Vid utredningen på Migrationsverket såg handläggaren
att hans berättelse i allt stämde med hans svåra skador och informerade honom om att hon tänkte föreslå uppehållstillstånd. Men Migrationsverkets rättschef hade lagt fram ett nytt rättsligt utlåtande om
hur barns berättelser skall ses som återgivande av andrahandskällor,
och beslutsfattaren kallade in en ny handläggare som anförde att berättelsen inte var trovärdig.
Att en medvetslös femåring inte kan stå för förstahandsuppgifter är
uppenbart för alla som inte har en medveten vilja att missförstå, en
medveten vilja att hitta motiveringar för ett avslag. Att skadorna på
hans kropp var en outplånlig förstahandskälla togs inte med. En ointresserad migrationsdomstol bekräftade i det här fallet, som man ofta
gör, myndighetsbeslutet från Migrationsverket. Efter avslagen överlevde Salam som papperslös, allt tunnare, allt sorgsnare, ständigt med
samma vilja att göra rätt för sig.
Salam hörde till dem som till sist – för stunden – räddades av den
nya gymnasielagen. Idag har han någonstans att bo, och han kämpar
hårt. Hur går det sedan? Om han inte klarar gymnasielagens hårda
krav? Skulle han överleva i Afghanistan? En tid kanske. Salam har inga
släktingar, inget nätverk av något slag. Han har präglats av väst och
han har ingen tro. Han inte ens fostras in i den tro som han idag helt
förnekar. Allt som behövs för att överleva i Afghanistan saknas i hans
fall.
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4.4 Rättsosäkerheten i hbtqi-ärenden
Aino Gröndahl
Behandlingen av asylärenden där sökanden åberopar hbtqi-relaterade
skäl är allt annat än rättssäker. Det finns ingen enhetlighet i bedömningarna, vilket innebär att grundläggande förvaltningsrättsliga principer om enhetlighet och förutsebarhet inte uppfylls. För att bedöma
den sökande som trovärdig ställer migrationsmyndigheterna ett antal
uttryckliga krav som strider mot internationell rätt och Migrationsverkets egna rättsliga ställningstaganden.
Dessutom utgår bedömningarna från ogrundade föreställningar om
hur hbtqi-personer förväntas känna och bete sig samt vilka livserfarenheter de har. Man tillämpar resonemang som förutsätter att den asylsökande vid ett återvändande kan undvika förföljelse genom att dölja
eller ’leva diskret’ med sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt
könsuttryck, trots att sådana diskretionskrav är uttryckligen otillåtna
enligt svensk och internationell rätt.
Handläggarnas kunskaper om hbtqi-frågor är ibland mycket låga,
vilket kan innebära att man blandar ihop könsuttryck och sexuell läggning samt att transpersoners asylskäl inte utreds.

Akbar berättade sent i sin asylprocess att han lever i en relation utanför
normen. Han satt redan i förvar när han till slut beslutade sig att berätta. Akbar ställde mig frågan varför han måste tala om för hela världen vem han är kär i när befolkningen i stort inte behöver göra en
sådan intim sak till en allmän fråga. … Tre vittnen fick vittna skriftligt.
I rätten vittnade pojkvännen, han grät fram deras historia. Det blev avslag med motiveringen att Akbar inte gjort det sannolikt att han tillhör
eller tillskrivs hbtq-gruppen.[1]
Avsaknaden av enhetlighet är genomgående i hbtqi-asylärenden. Det
leder till att vissa asylsökande hbtqi-personer beviljas flyktingstatus,
medan andra lika skyddsbehövande får avslag och utvisas till länder
där hbtqi-personer utsätts för förföljelse. Detta innebär att grundläggande förvaltningsrättsliga principer om enhetlighet och förutsebarhet
inte uppfylls i hbtqi-asylärenden.
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År 2018–2020 genomförde RFSL en rättsutredning[2] som undersöker vilka krav Migrationsverket och migrationsdomstolarna i praktiken ställer i hbtqi-asylärenden när sexuell läggning, könsidentitet
och/eller könsuttryck utgör asylskäl. Underlaget är över 2 000 enskilda
beslut och domar i hbtqi-asylärenden från Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen under åren 2012–
2020. Utredningen visar att rätten till en objektiv bedömning och en
individuell prövning, som framgår av EU:s skyddsgrunds- och asylprocedurdirektiv[3, 4], inte uppfylls i hbtqi-asylärenden. Denna artikel
sammanfattar rättsutredningens viktigaste slutsatser.
Migrationsmyndigheterna ställer ett antal uttryckliga krav för att
den asylsökande ska bedömas som trovärdig och tillförlitlig gällande
sina hbtqi-asylskäl. Dessutom finns ett antal vanligt förekommande föreställningar och förväntningar om hbtqi-personer, som ofta får avgörande betydelse vid bedömningen av den asylsökandes trovärdighet
och tillförlitlighet. Dessa krav, föreställningar och förväntningar avgör
möjligheten att få asyl, men saknar stöd i utlänningslagen och dess förarbeten[8, 9] samt strider mot Migrationsverkets rättsliga ställningstagande[7], UNHCR:s riktlinjer[5] och EU-rätten[6].
Uttryckliga krav i trovärdighetsbedömningen

Första kravet – en inre känsloprocess fram till självinsikt
Migrationsmyndigheternas första uttryckliga krav är att den sökande
har genomgått en djup, inre känsloprocess som lett fram till självinsikt
om den sexuella läggningen, könsidentiteten och/eller könsuttrycket.
Kravet förutsätter att alla hbtqi-personer har vissa unika och universellt gemensamma erfarenheter, vilket naturligtvis inte stämmer.
Myndigheterna skiljer mellan sexuell identitet och sexuell praktik på
ett sätt som inte alls behöver motsvara den asylsökandes egna erfarenheter. Asylsökande som definierar sin sexuella läggning utifrån sina fysiska relationer, och beskriver dessa ”i stället för”-känslor, bedöms i
regel vara icke trovärdiga gällande sin sexuella läggning.
A:s uppgifter kring sin sexuella läggning i huvudsak är en redogörelse
beträffande hans sexuella erfarenheter och tankar. [...] Mot bakgrund av
utevaron av någon djupare inre process av tankar och reflektioner [...]
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framstår hans uppgifter endast som stereotypiska föreställningar av
HBTQ- personer. (Migrationsdomstolen 2019-10-18)
Omständigheten att en person har en relation med en person av
samma kön är inte relevant för bedömningen av vilken sexuell identitet
en person har. Det som är avgörande är vad X kan berätta om sina känslor och upplevelser i relation till sin sexuella identitet. (Migrationsverket
beslut 2020, sekretessbelagt)
Andra kravet – att utförligt kunna beskriva den inre processen
Migrationsmyndigheternas andra krav innebär att sökande måste
kunna muntligt beskriva den inre process som förväntas ha ägt rum.
Detta ska ske inför Migrationsverkets tjänstepersoner, en tolk och ett
offentligt biträde. Det krävs att redogörelsen för den inre processen är
detaljerad och sammanhängande samt beskriver tankar, känslor och
reflektioner kring den sexuella läggningen, könsidentiteten och/eller
könsuttrycket.
Kravet utgår felaktigt från att alla hbtqi-personer har en universellt
gemensam förmåga att kunna uttrycka sig verbalt på ett sätt som är detaljerat, reflekterande och sammanhängande, och beskriva en linjär inre
process som utgår från västerländsk förståelse av sexualitet och kön.
Vid en sammantagen bedömning finner Migrationsverket att du inte
på ett detaljerat och reflekterande sätt kunnat redogöra för din syn på din
läggning och hur den påverkat ditt liv sedan du upptäckte den. […] Migrationsverket ifrågasätter inte att du har haft sexuella relationer med den
man som du lever tillsammans med. (Migrationsverket 2017-12-28)
Tredje kravet – att kunna redogöra för specifika känslor,
tankar och reflektioner
Migrationsmyndigheterna kräver att sökande redogör för vissa specifika känslor, tankar och reflektioner. Sökande i hbtqi-asylärenden förväntas redogöra för egna (negativa) känslor av olikhet, stigma och
skam inom ramen för den inre process som krävs ska ha ägt rum. Även
om den sökande inte själv har känt känslor av olikhet, stigma och skam
måste hen förhålla sig till och reflektera kring dessa känslor.
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Du har inte beskrivit några känslor eller tankar kopplade till din identitet eller till skam, stigmatisering, isolering trots att Migrationsverket vid
flera tillfällen och med olika formuleringar ställt frågor kring detta tema.
I stället har du upprepade gånger sagt att du kände dig normal. (Migrationsverket 2016-08-14)
Fjärde kravet – att kunna reflektera över sin hbtqi-identitet
Ju mer stigmatiserat och tabubelagt hbtqi är i sökandes ursprungsland,
desto mer förväntas hen ha reflekterat över sin egen hbtqi-identitet och
desto utförligare beskrivningar av dessa reflektioner krävs. Kravet baserar sig på en stereotyp föreställning om att hbtqi-personer har en universellt gemensam erfarenhet av djupa känslomässiga reflektioner och
en förmåga att utförligt beskriva dessa. Föreställningen att det skulle
vara lättare att uttrycka sig verbalt kring ett ämne ju mer tabu och förbjudet det är saknar juridiskt och vetenskapligt stöd.

Migrationsverket har bett dig redogöra för din personliga upplevelse
och tankar kring din sexuella läggning. När du skall beskriva din
sexuella läggning så gör du det i huvudsak i termer av attraktion till
pojkar, och viljan att hela tiden vara med pojkar och ha sex med dem
och att det är din identitet. Du har även i övrigt under processen lämnat påfallande vaga uppgifter om dina personliga uppfattningar och
dina tankar relaterade till din sexuella läggning, vilket framstår som
motstridigt då den sexuella läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos en individ. (Migrationsverket 2016-03-15)
Vanligt förekommande föreställningar om hbtqi-personer

Ett antal vanligt förekommande föreställningar om hbtqi-personer blir
ofta i praktiken till krav inom ramen för trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen. Migrationsmyndigheterna förväntar sig att hbtqipersoner ägnar sig åt ett visst beteende och har vissa livserfarenheter.
Föreställningen att hbtqi-personer inte tar risker
och alltid gör noggranna risköverväganden
Det krävs att sökande redogör för vilka risköverväganden hen har gjort
inför vad migrationsmyndigheterna anser är ett risktagande. Föreställningen att hbtqi-personer inte tar risker och synsättet att de som tar
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risker får bära konsekvenserna av sin egen obetänksamhet är inte ny
inom rättsväsendet. Det ligger nära till hands att likna detta vid ett
synsätt som länge präglat straffrätten, där sexualbrottsoffers trovärdighet och tillförlitlighet ifrågasatts genom frågor om offrets klädsel och
agerande[10]. På ett liknande sätt läggs i hbtqi-asylärenden stort fokus
på sökandens agerande innan hen flydde. Asylsökande som anses ha
tagit för stora risker betraktas som icke trovärdiga och nekas asyl.
Mot bakgrund av att du flera gånger påpekat riskerna för homosexuella i Irak har du ombetts förklara hur du tänkt kring riskerna med detta.
Du har då berättat att du och din partner umgåtts under en tid innan relationen inleddes och att du varit lite nyfiken på honom och då frågat honom om han var homosexuell. Du har vidare berättat att ni träffats i
hemlighet. Gällande dina riskbedömningar när du besökt platser där homosexuella träffats har du berättat att du smugit och gått dit nattetid tillsammans med din partner. Du har även berättat att du och partnern
ständigt hittade nya platser att träffas på. Migrationsverket ifrågasätter
inte att personer tar risker och inleder relationer trots att detta kan vara
förknippat med stor fara. Dock finner verket att din redogörelse för dina
riskbedömningar är kortfattade och vaga, i synnerhet mot bakgrund av
hur farligt det är att leva ut sin homo- eller bisexuella läggning i Irak.
(Migrationsverket 2018-08-30)
Föreställningar om framtidsplaner och hbtqi-fobi
Myndigheterna förväntar sig att sökande har gjort och kan redogöra
för realistiska och långsiktiga framtidsplaner för hur hen avser leva
som hbtqi-person. Det finns också förväntningar om att hen alltid ska
internalisera omgivningens hbtqi-fobi.
Det anses inte trovärdigt och tillförlitligt att ha en oproblematisk insikt om och uteslutande positiva känslor inför sin sexuella läggning,
könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. Att vara troende hbtqi-person
förväntas föranleda särskilt djupa reflektioner, tankar och känslor
kring religionen, ens egen tro och känslor kring religionens syn på
hbtqi. Ju större betydelse religion har i hemlandet, och om sökande är
troende och/eller praktiserar någon religion, desto mer utförlig förväntas redogörelsen vara.
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Du har berättat att du hade en kompis i Bangladesh som var homosexuell. Han var frispråkig och pratade öppet om homosexualitet och efter
ett tag blev du imponerad av såväl hans berättelse som sexualitet. Efter ett
tag föreslog han att ni skulle vara tillsammans och det blev ni. På frågan
hur du tänkte när han föreslog detta, har du uppgett att det kändes bra.
På frågan om du hade några andra tankar eller känslor förutom att det
var bra, uppgav du att du inte kände något annat än att det var bra och
att du kan fortsätta med det. Migrationsverket finner det inte sannolikt
att du, mot bakgrund av det du känt till om inställningen till homosexuella i samhället, inte reflekterat eller haft andra känslor när du inlett ett
förhållande med en man annat än att det kändes bra. (Migrationsverket
2019-02-29)
Kravet att sökande gör efterforskningar
om lagstiftning kring hbtqi i Sverige
Det anses inte trovärdigt eller godtagbart att befinna sig i Sverige utan
att känna till att hbtqi utgör asylskäl. Den asylsökandes berättelse om
sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck anses mindre
trovärdig om även heterosexuella cis-personer (personer som identifierar sig med könet de tilldelades vid födseln[11]) kan tänkas känna eller
göra något som den asylsökande beskriver som en del av sin hbtqiidentitet. Asylberättelsen måste således förhålla sig till heterosexuella
cis-personer.
Otillåtna kunskapskrav
Migrationsmyndigheterna ställer otillåtna krav på kunskap om lagstiftning om hbtqi och kräver också att sökande känner till och använder
västerländsk hbtqi-terminologi.
Avslag motiveras med att sökande uppvisar ’grundläggande oförståelse’ eller ’brister i kunskap’ om begreppen, eller använder dem på
’fel’ sätt. Kravet att sökande måste använda specifik hbtqi-terminologi
strider mot UNHCR:s riktlinjer, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och Migrationsöverdomstolens praxis.
Det förekommer också krav på att sökande ska känna till och vara
engagerade i hbtqi-organisationer. Den som inte känner till eller inte är
intresserad av sådana organisationer bedöms som mindre trovärdig
och tillförlitlig. Att ha ett barn att ta hand om, eller att bli kontrollerad
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och misshandlad av familjen, är enligt migrationsmyndigheterna inte
godtagbara skäl till att inte informera sig om och kontakta hbtqi-organisationer. Detta krav strider mot UNHCR:s riktlinjer och EU-rätten.
Frågan om tolkningsföreträde
Utredningen visar att migrationsmyndigheterna har tolkningsföreträde före den sökande gällande hens hbtqi-asylskäl. Ett motsatsförhållande konstrueras mellan identitet och praktik, där migrationsmyndigheterna tillämpar en västerländsk definition av sexualitet och kön
som en fråga om identitet. Det räcker inte att ha en samkönad sexuell
relation med sin sambo, utan för att visa att hen är homosexuell måste
den sökande också ge en detaljerad redogörelse för en djup, inre
känsloprocess. Västerländska förklaringsmodeller är dock sällan tilllämpliga på asylsökande, som därmed redan från början betraktas som
icke trovärdiga och tillförlitliga. Asylsökande som definierar sin sexuella läggning utifrån sin sexuella praktik och sina samkönade relationer
får avslag och kan utvisas även till länder där dessa löper risk att straffas med dödsstraff.
Diskretionskrav i strid med internationell rätt

Resonemang som förutsätter att den asylsökande vid ett återvändande
kan undvika förföljelse genom att dölja eller ’leva diskret’ med sin
sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck kallas diskretionskrav. Sådana krav är sedan över 15 år tillbaka uttryckligen otilllåtna enligt förarbetena till utlänningslagen. Även UNHCR:s riktlinjer
från 2012 framhåller att en person aldrig får tvingas dölja sin sexuella
läggning för att undvika förföljelse. EU-domstolen slog 2013 fast
samma princip [13].
Av aktuell och tillgänglig landinformation framgår att HBTQ-personer utgör en diskriminerad grupp i Etiopien samt att homosexualitet är ett brott
och att samkönade sexuella handlingar kan straffas med fängelse. Det
framgår dock att det inte finns några kända fall där personer lagförts på
grund av sexuella handlingar. Migrationsdomstolen konstaterar med anledning av detta att det inte framkommit uppgifter som tyder på att lagstiftningen som innebär en kriminalisering av homosexuella handlingar i
Etiopien tillämpas i praktiken. (Migrationsdomstolen 2020-02-07)
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Rättsutredningen visar att otillåtna diskretionskrav alltjämt förekommer i svensk hbtqi-asylpraxis. I dessa fall ifrågasätts inte sökandes
hbtqi-identitet eller att hen lever i en samkönad relation. Migrationsmyndigheterna medger också i dessa fall att landinformationen visar
att hbtqi-personer förföljs i landet genom exempelvis tillämpning av
kriminaliserande lagstiftning mot samkönade relationer. Den sökande
anses dock kunna undvika förföljelse genom att även i fortsättningen
dölja sin hbtqi-identitet, sina samkönade relationer och/eller sitt könsuttryck. Migrationsmyndigheterna för även resonemang kring att sökande inte kommer att ’leva öppet’ eller ’propagera offentligt’ för
hbtqi-personers rättigheter, och därför inte riskerar förföljelse.
Argumentet att endast ’öppna hbtqi-personer’, som ’offentligt propagerar’ för hbtqi-rättigheter, skulle riskera förföljelse förutsätter att
sökande döljer att hen är hbtqi-person för att undvika att straffas.
Detta är otillåtet eftersom EU-domstolen sedan länge slagit fast att redan tillämpning av kriminaliserande lagar utgör förföljelse. Migrationsmyndigheternas diskretionskrav förekommer även då det står
klart att fängelse- eller dödsstraff tillämpas för samkönade relationer,
och att misstänkta utsatts för anala tvångsundersökningar som är tortyrklassade av FN.
Migrationsmyndigheterna anser i flera fall att sökande ska vända sig
till myndigheterna i länder som tillämpar kriminaliserande lagstiftning, även när dessa begår tortyrklassade ’tester’ på misstänkta.
Hänvisningar till myndighetsskydd i länder med kriminaliserande
lagstiftning är inte förenligt med svensk och internationell rätt.
”Late disclosure”

Det är mycket vanligt att inte berätta om sina hbtqi-skäl omedelbart i
asylprocessen. Detta kallas inom hbtqi-asylrätten för ’late disclosure’.
Av svensk och internationell rätt framgår sedan många år att hbtqiskälen inte får bedömas som icke trovärdiga enbart för att de inte åberopats tidigare. Sedan EU-domstolen tydliggjorde detta visar forskning
på en positiv rättsutveckling gällande ’late disclosure’ i exempelvis Nederländerna[14].
Sverige uppvisar i stället en negativ rättsutveckling gällande ’late
disclosure’, där utgångspunkten är att betvivla hbtqi-skälen för att de
inte framförts tidigare. Detta sker på ett sätt som strider mot utlän-
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ningslagens förarbeten, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande
och EU-rätten.
Du har berättat att du inte vågat berätta [att du är homosexuell] tidigare
då du var rädd att detta även var förbjudet i Sverige. Migrationsverket
anser att denna förklaring inte är rimlig. (Migrationsverket 2018-04-06)
Transpersoners asylskäl

RFSL:s nya utredning[2] visar, i likhet med RFSL:s asylrapport 2012[15],
hur transpersoners asylskäl inte prövas korrekt eller inte prövas överhuvudtaget. Detta sker trots att UNHCR:s riktlinjer, utlänningslagens
förarbeten, och SR 38/2015 glasklart anger att könsidentitet och sexuell
läggning är olika, självständiga asylskäl som inte har med varandra att
göra och som under inga omständigheter ska sammanblandas.
Migrationsmyndigheterna uppvisar en utbredd okunskap om skillnaden mellan sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt
blandar felaktigt ihop könsidentitet och könsuttryck med sexuell läggning. Ett exempel är en minderårig transflicka som beskrev sig som
transsexuell kvinna. Trots det, och trots omfattande medicinsk bevisning kring könsbekräftande vård, prövades hon som en homosexuell
man som inte gjort sannolik sin ”transsexuella läggning”.
Vidare kan en transman tydligt beskriva att ’han är en man i en
kvinnas kropp som vill genomgå könsbekräftande vård’, men han utreds och prövas som en lesbisk kvinna. Det är även vanligt att sökande
åberopar och tydligt beskriver sitt könsuttryck som orsak till risk för
förföljelse, men att detta felaktigt sammanblandas med eller feltolkas
som ’en del av’ sexuell läggning eller ett ’personlighetsdrag’. I dessa fall
lägger migrationsmyndigheterna sin egen okunskap och felaktiga sammanblandning av olika asylskäl till grund för slutsatsen att sökande
inte är trovärdig, exempelvis för att hens självidentifikation är ’stereotyp’. Denna okunskap leder till felaktiga avslagsbeslut och utvisningar
till länder som straffar hbtqi-personer med fängelse eller dödsstraff.
Godtycklighet och okunskap

Frågorna som ställs till den asylsökande vid en asylutredning ska formuleras objektivt och bedömningen ska vara individuell. I hbtqi-asylärenden är det dock mycket vanligt förekommande att frågorna
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innehåller värderande påståenden, subjektiva antaganden och stereotypa föreställningar om hbtqi-personer. Dessa antaganden och föreställningar framgår sedan av avslagsmotiveringar. Ett exempel på detta
är då en kvinnlig utredare talar om för en asylsökande hur hon hade
känt om hon varit en homosexuell man i Gambia. I ett annat exempel
talar en utredare om för den sökande att ”16–17 år är en sen ålder att
inse sin homosexuella läggning i Bangladesh”. Migrationsverkets egna
rättsliga ställningstagande[7] slår fast att spekulationer om hur någon
borde ha agerat eller känt alltid är subjektiva och därför otillåtna.
Stereotypa föreställningar, subjektiva antaganden och spekulationer
tillämpas frekvent, och det råder en genomgående brist på enhetlighet i
prövningen och bedömningen av hbtqi-ärenden. Olika tolkningar görs
av samma landinformation och samma objektiva bevisning. Identiska
sakomständigheter och berättelser bedöms olika av olika handläggare
på Migrationsverket och olika migrationsdomstolar.
Både existensen, och avsaknaden av samma omständighet, i den sökandes berättelse kan bedömas till sökandes nackdel och anses minska
hens trovärdighet. Det förekommer även att sökandes åberopade
hbtqi-asylskäl överhuvudtaget inte prövas. Flera exempel förekommer
när enskilda handläggare utan lagstöd felaktigt vägrar att utreda och
pröva hbtqi-asylskäl, exempelvis vid förnyad asylprövning efter preskription av ett utvisningsbeslut.
Referenser: Se sid. 510
Se även

Gröndahl, Aino. Sveket mot hbtqi-flyktingarna: När alla svar kan vara
fel. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om
människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021
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4.5 Mänskliga rättigheter och avfall från
”den rätta muslimska tron”
Jan Stattin
Muslimer som lämnat den ”rätta tron” (apostater) löper allvarlig risk i
många muslimska länder, bland dem Afghanistan. Detta gäller oavsett
om man konverterat till en annan religion eller blivit ateist, och även
den som uppfattas som en avfälling - oavsett vad hen verkligen tror.
Detta är välkänt för Migrationsverket och migrationsdomstolarna,
men åberopas sällan i asylutredningar vilket har som följd att apostater får avslag på sina asylansökningar.
I sitt rättsliga ställningstagande, om bedömning av konvertiter och
ateister, underlåter Migrationsverket att hänvisa till nationella och internationella domslut som pekar på apostaters rätt till skydd. FN:s
kommitté för de mänskliga rättigheterna (HCR) har riktat kritik mot
de svenska migrationsmyndigheterna som bland annat bedömt varje
grund separat och inte gjort en sammantagen bedömning.

Livsåskådning och mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1] är tydlig. En apostat
– alltså en person som konverterat till en annan religion eller blivit
ateist – skall inte utvisas till ett land där risk för förföljelse, tortyr och
död föreligger. Ingen skall behöva dölja sin tro eller icke-tro, och man
skall ha möjlighet att utöva den samt lyfta fram den i tal och skrift.
Som asylsökande har man rätt till asyl om man inte får sina mänskliga
rättigheter respekterade i hemlandet.
Sveriges rykte, som en av garanterna för dessa mänskliga rättigheter,
är idag skamfilat. En anledning till det är utvisningarna till Afghanistan
som, tillsammans med Iran och Pakistan, räknas till de farligaste länderna för den som ifrågasätter islam[2]. Migrationsverkets bedömning
av riskerna med ett återvändande till Afghanistan står i stark kontrast
till den bedömning som görs av andra organisationer[3, 4].
Vid flera tillfällen har Migrationsverkets ledning intygat att varken
kristna eller ateister utvisas till Afghanistan. ”Det är alldeles för farligt”,
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sade dåvarande rättschefen Fredrik Beijer 2019[5, 6]. Samtidigt påpekade
han att det är Migrationsverket och inte den asylsökande själv som avgör vilken tro hen har: ”Om en person är konvertit eller ej ligger i betraktarens öga”. Uttalandet kan jämföras med erfarenheter som Livia
Johannesson lyfter fram i sin avhandling[7]: Handläggare och domare
”känner på sig” om den asylsökande är trovärdig.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning
och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt,
utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
Artikel 19. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt
söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Artikel 20. 1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten
och sammanslutningar. 2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
Genom att beteckna den asylsökandes religiösa eller ateistiska övertygelse som ”inte genuin” gör man hen utvisningsbar, trots att det i
Afghanistan är lika farligt att tillskrivas apostasi[8 s.7]. Apostasi är att avfalla från islam, oavsett om man konverterar till annan religion eller
blir ateist. Att tillskrivas innebär att man blir utpekad som avfälling,
med rätt eller orätt. En uppretad mobb i Kabul bryr sig knappast om
svenska myndigheters bedömning.
Kristna och ateister

De använda metoderna för asylprövning är likartade oavsett om den
asylsökande är konvertit till kristendom eller är ateist. Den skillnad
som framhålls mellan en kristen konvertit och en ateist är att den se-
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nare inte uttrycker sin övertygelse annat än genom att avstå från deltagande i religiösa traditioner och ceremonier. Ateism kommer på det
sättet att framstå som en åsikt och inte som en djupt rotad livsåskådning. Ateisten kommer därför att bedömas annorlunda än konvertiten
till kristendom, som sägs ha tagit till sig nya ”normerande handlingsmönster eller uttryckssätt”[9 s. 21]. En syn på ateism som något som bara
finns inom en person underlättar avslag. Men ateism som livsåskådning kan inte gömmas när det väl blivit en del av människans identitet,
lika lite som en kristen livsåskådning. För många kombineras ateismen
med sekulär humanism, och liksom en kristen hållning kan den inbegripa en önskan att skapa kunskap, förståelser och att övertyga andra.
Att Migrationsverkets handläggare inte har vägledning i vad livsåskådningens praktik innebär riskerar att leda till förhastade beslut rörande både den djupa innebörden och de allvarliga följderna av
avståndstagandet från muslimska regler och traditioner[10].
FN-deklarationen[1] fastslår rätten till asyl som flykting, grundad på
rätten till religionsfrihet och yttrandefrihet. Det gäller länder där den
rätten är helt beskuren och försök att hävda den leder till undergång.
UNHCR anvisar metoder för arbetet med att tydliggöra asylskälen[11].
Migrationsöverdomstolen hänvisar till UNHCR:s metodanvisningar,
och de förväntas tillämpas av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.
FN:s människorättskommitté har kritiserat brister i den svenska bedömningen av skyddsskälen för konvertiter och ateister, och påpekat
att den praxis som Migrationsverket utarbetat och domstolen oftast
följer utgör en allvarlig juridisk felbedömning[12, 13]. Se vidare nedan,
avsnitt ”Det som inte beaktas”.
Underlag för Migrationsverkets rättsliga bedömning

Rättsliga ställningstaganden
De rättsliga ställningstaganden som formuleras av Migrationsverkets
rättschef skall ge rättslig bedömning i frågor som rör asylskäl och är
styrande för myndighetens medarbetare. Den som arbetat med asylärenden märker snabbt att de i praktiken också är styrande för migrationsdomstolarna eftersom dessa, som är tänkta som en garant för
rättssäkerheten i asylärenden, oftast följer Migrationsverkets myndighetsbeslut utan att göra egen utredning.
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I mars 2021 kom ett nytt rättsligt ställningstagande ”Metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m., åberopas som
asylskäl”[9]. Det innehåller mycket litet nytt jämfört med det tidigare
från december 2018[14]. Underlaget för bedömningarna är i stor utsträckning desamma. Hänvisningarna till praxis görs utifrån äldre domar i Europadomstolen och i Migrationsöverdomstolen, och ingen
hänsyn tas till vad som hänt på området efter 2018. Eftersom det rättsliga ställningstagandet är styrande för medarbetarna tar handläggare
normalt inte in annan information, vilket gör att man kan missa både
aktuell landinformation och aktuell rättspraxis.
Rättskällor som underlag för det rättsliga ställningstagandet
Den rättsliga bedömning som ställningstagandet utgör skall vara ett
stöd för handläggarens utredning. Bland de rättsliga källor som lyfts
fram finns Genèvekonventionen, Europakonventionen, Skyddsgrundsdirektivet och Utlänningslagen. UNHCR:s anvisningar[11] anges som
normerande, men är inte är en rättskälla.
Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna,
som den svenska lagstiftningen skall harmonieras med, nämns inte i
genomgången av rättskällor och praxis. Ingen hänvisning sker heller till
förvaltningsprocesslagen, som är av betydelse för utredningsplikt och
synen på hur dokumentation skall värderas[15]. Det senare är av stor betydelse då det i det rättsliga ställningstagandet sägs att såväl muntlig
som skriftlig dokumentation skall läggas till grund för beslutet i
asylfrågan, något som ofta försummas.
Enligt Europakonventionen[16] kan man inte förvänta att hela den
religiösa frihet som råder i konventionsstaterna ska tillämpas i en icke
konventionsbunden stat. Rätten till asyl i trosfrågor måste därmed
handla om hot, tortyr och risk att bli dödad. Handläggare på Migrationsverket kan utifrån den skrivningen uttrycka det: ”Att du får problem med din religion är inte asylskäl”. Det tydliggörs inte att när
konventionsstaterna utövar sin rätt att avvisa eller utvisa utlänningar
måste de beakta konventionens artikel 3, som handlar om de grundläggande mänskliga värdena.
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Det som inte beaktas:
Europadomstolen och FN:s människorättskommitté
Underlag för ny praxis som berör konvertiter finns genom domar från
både Europadomstolen och FN:s människorättskommitté (HRC). De
utfärdades före Migrationsverkets senaste landinformation och rättsliga ställningstagande, men tas inte upp trots att de borde påverka den
svenska handläggningen av sådana ärenden.
Sverige har skyldighet att ge enskilda ett rättsligt skydd mot avvisningar eller utvisningar i strid med FN-deklarationens artikel 5. Europadomstolen har vid upprepade tillfällen betonat ett absolut förbud
mot att avvisa eller utvisa en person till ett land där han eller hon riskerar att bli föremål för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Det är inte tillåtet för en konventionsstat
att göra undantag från detta. Det är inte heller tillåtet att göra avvägningar mellan risken för att en individ skulle utsättas för sådan behandling om en utvisning verkställs, och de skäl som talar för att en
utvisning ska ske i det enskilda fallet, exempelvis med beaktande av
statens krav på en reglerad invandring[17].
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande hänvisar till en dom
från Europadomstolen 2017, där domstolen ger avslag i ett ärende som
rör konvertering[18]. Däremot redovisas inte senare domslut där bedömningarna gått i en annan riktning. Detta förstärker känslan av att
relevanta uppgifter medvetet utelämnats.
En dom som inte nämns fälldes av Europadomstolen i november
2019. Domen rör konvertering till kristendom, men i en kommentar
från domstolen bedöms den gälla även ateister[19]:
The Court found that the Federal Administrative Court, while accepting
that the applicant, of Hazara ethnicity, had undergone a conversion from
Islam to Christianity while in Switzerland and that he could therefore be
regarded as belonging to a group that was exposed to a risk of ill-treatment if returned to Afghanistan, had not engaged in a sufficiently serious
examination of the consequences of the applicant’s conversion. Consequently, there would be a violation of Article 3 if the applicant was returned to Afghanistan.
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Advokat Emilie Hillert konstaterar angående denna dom[20, 21]:
I en dom från Europadomstolen slås rätten fast att den inställning som
Schweiz har angående personen som ska utvisas, en kristen konvertit, inte
är förenlig med artikel 3 i de mänskliga rättigheterna, då personer som
har konverterat eller misstänks ha konverterat kan utsättas för förföljelse
och dödsstraff. En person som har lämnat islam är inte fri att uttrycka sin
uppfattning om religion i Afghanistan utan blir tvungen att leva i en lögn
med rädsla för sitt liv om hen blir avslöjad.
För ateisten som integrerat sin livsuppfattning i sin personlighet är det
lika omöjligt, och lika kränkande, att gå in i en låtsad muslimsk roll
som det är för den övertygade kristne. Därmed är hoten desamma.
FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (HCR) framför i januari 2020[22] samma kritik mot Sveriges agerande i ett asylärende som
rör ateism. Man konstaterar att personer som avsagt sig sin muslimska
tro vid ett återvändande löper en verklig risk för förföljelser och dödsstraff. Man påpekar även att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats inte minst för redan utsatta grupper som de shiitiska hazarerna.
Kommittén påpekar att den man som ärendet gäller är välkänd bland
vänner, bekanta och allmänhet genom medier och sociala medier, och
följaktligen inte heller är okänd för ambassaden eller för afghanska
personer och myndigheter. Omständigheterna tillsammans blir då
starkt riskförhöjande och kan leda till oreparerbar skada.
I sitt beslut[12] konstaterar HCR att de svenska migrationsmyndigheterna inte hade gjort en individuell bedömning avseende samtliga riskhöjande omständigheter. Svenska myndigheter ansågs ha bedömt varje
skyddsgrund separat och inte gemensamt, trots att alla skyddsskäl i
kombination ökade risken för klaganden. HRC ansåg att svenska myndigheter brustit i prövningen om det fanns en verklig, personlig och
förutsebar risk för klaganden att återvända till Afghanistan. Det skulle
därför strida mot artikel 6 och 7 i FN:s konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter (ICCPR)[23] att utvisa klaganden till Afghanistan.
I maj 2020 kom ett nytt utslag från HCR där beslutet om utvisning
av en kristen konvertit betecknas som uppenbart godtyckligt[13].
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Praxis som grundar sig på Migrationsöverdomstolens domar
I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande tillmäts en dom från
Migrationsöverdomstolen (MIG 2011:29) stor betydelse[24]. I domen
fastslås: ”Av tillgänglig landinformation beträffande Afghanistan framgår det att konvertiter löper en reell och påtaglig risk att utsättas för
dödsstraff och förföljelse”. Migrationsöverdomstolen markerar även
behovet av en individuell bedömning.
Trots att man bekräftar riskerna för konvertiter avfärdar Migrationsöverdomstolen den asylsökande som icke skyddsbehövande eftersom
han inte bedöms som genuin i sin kristna tro. Två frågor är avgörande
för detta avslag. Det ena gäller den sena tidpunkten för asylansökan
som rör konvertering, den andra gäller att den asylsökande inte kunnat
övertyga vid den muntliga förhandlingen.
Migrationsdomstolen avfärdade 2019 en konvertering med hänvisning till att den åberopats alltför sent: ”Det är dock inte ursäktligt att
han inte tidigare åberopat sina tankar kring trostillhörighet och den
kristna tron, särskilt med beaktande av den långa vistelsen i Sverige.”
Migrationsöverdomstolen hade i detta fall en annan åsikt och dömde i
dom 2019:25 till ny prövning[25, 26]. Liknande skrivningar finns även i
tidigare domar från Migrationsöverdomstolen[27].
Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör utgå ifrån att
det är först när det finns en ny omständighet som är sådan att den kan
medföra skyddsbehov, som den ska redovisas. Har sökanden gjort antagligt att denne på grund av sin ändrade övertygelse riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får det förutsättas
att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna
grund. Det saknas då i allmänhet skäl att ifrågasätta tidpunkten för när
detta skyddsbehov ska anses ha uppstått.
Slutsatsen i den för sökanden negativa domen MIG 2011:29 har använts för att motivera avslag i ett stort antal fall där verkställighetshinder för konvertering/apostasi lämnats in i sent skede. Den mer aktuella,
och för sökanden positiva, bedömningen i MIG 2019:25 har däremot
inte lyfts fram i det rättsliga ställningstagandet från 2021. Urvalet av
rättskällor och vägledande domar i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är därmed anmärkningsvärt.
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Det är också anmärkningsvärt att den stora konvertitutredningens[10] omfattande dokumentation av bristerna i bedömningarna av
konvertiters övertygelse inte har lett till en problematiserad framställning i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande. Se kapitel 4.6.
Landinformationen om Afghanistan
De rättsliga ställningstagandena bygger också på landinformation som
utarbetas inom Migrationsverket eller inom dess motsvarighet i Norge.
Båda ländernas landinformation publiceras av Lifos och används av
det svenska Migrationsverket. Landinformation inriktad på situationen
för apostater, men även fokuserad på kristnas situation i Afghanistan,
har publicerats åren 2013, 2017[28], 2020[29, 30] och 2021[31].
Källorna i publikationerna från 2020 och 2021, som förväntas vara
aktuella, är i stor uträckning desamma som i de tidigare. Med tanke på
att den dramatiska utvecklingen i Afghanistan förändrar villkoren i allt
snabbare takt, och att äldre information snabbt förlorar i värde, är detta
oroande. Föråldrad information ger intrycket att återvändande för
apostater är mindre riskfyllt än det i själva verket är. Talibanerna behärskar i dagsläget allt större delar av landet och har ett avgörande inflytande på det informella rättsväsendet som är dominerande i
Afghanistan[32]. Det är där apostaterna döms. Toleransen för det som ses
som avvikelser från den rätta religiösa vägen är därmed borta. Genom
utbyggnaden av IT har den gamla traditionen av spårbarhet i landet
snabbt byggts ut. Det är i praktiken omöjligt för en apostat, som återvänt från Europa och redan därför är misstänkt för västerländska synsätt, att gömma sig (se kapitel 3.4.1)[33, 34]. Informationen finns i aktuella
internationella rapporter men åberopas inte av Migrationsverket.
Landinformationsrapporterna brister också i sin värdering av källvärdet i informationen. Utan kommentarer om osäkerheten och tillfälligheten i informationen från anonyma källor, från någon journalist,
en telefonkontakt, någon som kan berätta att det i liberala kvarter i Kabul finns större frihet, läggs uppgifterna samman till en bild som skall
vara vägledande.
I den senaste rapporten från Landinfo i Norge[31] läggs stor vikt vid
en sex år gammal intervju i den norska tidningen Dagen med en pastor
som tidigare bott i Afghanistan. Open Doors international och dess
World Watch list[35], som har en helt annan tyngd, avfärdas med ett par
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meningar som subjektiv. Intrycket är att det underlag som handläggaren har om apostaternas situation är medvetet selektivt. I en intervju år
2019 pekar asyljuristen Daniel Carnestedt på att den speciella landinformation som rör konvertiter och ateister kontrasterar mot annan
landinformation[36]. Advokat Tomas Fridh understryker att nästan all
information utanför Migrationsverkets landinformation talar om en
konkret risk för förföljelser av ateister i Afghanistan[37]. UNHCR beskriver, utan förbehåll, ateister i Afghanistan som särskilt utsatta.
Sammanfattande om det rättsliga ställningstagandet
Efter denna granskning av Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden drar jag slutsatsen att de styrande anvisningarna till handläggarna
leder dem i riktning mot avslag i asylärendet. För var och en som följt
ett asylärende i överprövning i domstol och överdomstol är det uppenbart att de brister som uppstår i Migrationsverkets handläggning också
följer med i migrationsdomstolens beslut. Det är anmärkningsvärt att
domstolen inte hänvisar till de prejudicerande domarna från Migrationsöverdomstolen utan i stället agerar som Migrationsverkets förlängda arm. Detta är knappast vad som menas med en överprövning i
högre instans, som är avsedd att garantera rättssäkerheten för den asylsökande. Intrycket av rättsosäkerhet förstärks av att inte heller ny praxis
från Europadomstolen vägs in, eller att kritiken från FN övervägs.
Bedömningen av den asylsökandes berättelse

All tillgänglig information om Afghanistan visar på en generell risk i
landet för skyddsgrundande behandling av apostater, i det här fallet
kristna och ateister. Det innebär dock inte att åberopad apostasi ses
som skyddsgrundande från Migrationsverkets sida. Fokus i utredningen skall enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande läggas
på en individuell bedömning och individuella skyddsskäl. För att utreda personens övertygelse görs en samlad bedömning av de omständigheter som lett fram till en ny livshållning, och vidare bedöms om
personen kommer att leva efter denna vid en återkomst till hemlandet.
Både skriftlig och muntlig bevisning skall vägas in och stor vikt ska läggas vid trovärdigheten i uppgifterna. I stor utsträckning avvisas dock
den skriftliga dokumentationen, och om ingen muntlig utredning sker
vilar beslutet på svag grund.
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Som skäl för att neka asyl kan man peka på att den asylsökande kan
dölja sin övertygelse och genom internflykt kunna vara anonym. Detta
strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
Vägen till en ny livsåskådning
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande anger att den asylsökandes berättelse förväntas vara detaljrik, sammanhängande och inte
präglas av motstridiga uppgifter. Den skall förbli i huvuddrag oförändrad under asylprövningens gång i olika instanser. Om berättelsen ändras bör godtagbara skäl för det läggas fram. Berättelsen får inte heller
strida mot tillgänglig landinformation. Stor vikt läggs vidare vid bakgrundsreligionen och processen fram till en ny livshållning samt hur
den manifesteras. Upplevelser med personliga detaljer, överväganden,
känslor och konsekvensanalys är förväntade delar av berättelsen. Den
asylsökandes trovärdighet bedöms utifrån den givna bilden att det är
ett stort ingrepp i en människas tillvaro att lämna en religion. Även
den framåtsyftande aspekten – manifestationen vid ett återvändande –
har en avgörande betydelse.
I ett sådant upplägg kan handläggarens bedömning få en subjektiv
prägel. Man missar lätt att människor är individer, och att vars och ens
livsåskådning kan ha vuxit fram på olika sätt och leda fram till olika
konkreta handlingar och avståndstaganden. Det finns också stor risk
att den som är verbal och analyserande bedöms som mera trovärdig än
den som inte kan klä sin övertygelse och upplevelse i ord, något som i
sin tur gynnar dem som är välutbildade och intellektuellt lagda.
Omvändelse i hemlandet eller i asyllandet
Med hänvisning till UNHCR:s anvisningar lyfter Migrationsverkets
rättsliga ställningstagande fram att konvertering till annan religion eller ateism skall bedömas med hänsyn till om den asylsökande konverterat redan i hemlandet eller gjort det sur place, alltså efter det att man
kommit till asyllandet. Det första fallet bedöms som mer trovärdigt,
medan en konvertering sur place förutsätter en noggrannare analys.
Migrationsöverdomstolen, å sin sida, har flera gånger slagit fast att
en konvertering måste ses som en mödosam process som inte kan anföras som asylskäl förrän man nått fram till ett så tydligt ställningstagande att det blivit ett asylskäl[26]. En konvertering som sker efter
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ankomsten till Sverige – sur place – skall enligt anvisningarna noggrant
analyseras, men det innebär inte att den skall misstros. ”Har sökanden
gjort antagligt att denne på grund av sin ändrade övertygelse riskerar
skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får
det förutsättas att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna grund. Det saknas då i allmänhet skäl att ifrågasätta tidpunkten för när detta skyddsbehov ska anses ha uppstått.”
Migrationsöverdomstolens bedömning är logisk men uppmärksammas märkligt nog inte i det rättsliga utlåtandet. Detta påverkar givetvis
handläggaren på Migrationsverket, som i stor utsträckning gör den
sena konverteringen till en trovärdighetsfråga och i direkt motsats till
bedömningen i migrationsöverdomstolen till en grund för avslag.
Anvisningarna utgår från att den asylsökande är en vuxen person.
Detta får betydelse när den asylsökande är ett barn eller en ung person,
vars tankevärld och religiösa praktik inte är jämförbar med en vuxen. I
islamiska stater ses man inte som fullt religiöst aktiv förrän vid
omkring femton års ålder. Religiösa diskussioner och ifrågasättanden
förekommer inte öppet, och teologiska funderingar är inte vanliga i
den åldern. En medveten konvertering i hemlandet är därmed mer eller mindre otänkbar även för den som känner sig obekväm med islam.
Att en konvertering i hemlandet har en annan tyngd än en konvertering sur place är därmed ett verklighetsfrämmande argument när det
gäller ungdomar från muslimska länder. Asylbesluten förutsätter en
religiös mognad kopplad till starka upplevelser och känslor hos de
asylsökande ungdomarna. Bedömningen blir stereotyp och svarar inte
mot den individualisering som skall prägla utredningen.
Asylprocessen – en seriös utredning?

I den ursprungliga asylansökan finns sällan apostasi med. För de flesta
asylsökande är det andra och uppenbara skäl som drivit dem på flykt,
och i den mån de alls får chansen att berätta vad man flytt ifrån handlar det om förföljelser i form av släktfejder, markstrider, hedersbrott,
politisk och etnisk förföljelse och allmän utsatthet.
Kritiken mot religionen handlar i hemlandet om reaktioner på våld
man mött, tankar om ojämlikhet och om böner som aldrig fått svar. I
den extremt stressade situationen, där man för första gången möter
handläggaren på Migrationsverket i en ny kontext, är man osäker på
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vad som förväntas av en, över tolkningen och över många nya begrepp.
När det gäller frågor om religiös tillhörighet ställs frågor som aldrig
tidigare fått ställas i den konservativa miljö man kommer ifrån. Man
vet inget om handläggaren, tolken uppfattar man som muslim, man
befinner sig i en fullkomligt ojämlik maktposition. De få som i den här
situationen svarar ”jag är kritisk mot religion” upplevs ofta så diffusa
att handläggare utifrån en svensk norm konstaterar: ”Ja, men du kommer ju ifrån en muslimsk miljö, så då skriver vi muslim”.
Verkställighetshinder på grund av apostasi
När en asylsökande söker uppehållstillstånd för att hen lämnat islam
sker det oftast sent i asylprocessen och i form av verkställighetshinder.
Den sökande måste då ingående redogöra för den process som resulterat i en övertygelse som är så väl grundad att den utgör ett skyddsbehov. Dokument till stöd för övertygelse och skyddsbehov avfärdas som
otillräckliga om sådana lämnas in, och om inga dokument lämnas in
påpekar man att stöd saknas för de åberopade skyddsskälen. Subjektiviteten i bedömningen blir ännu tydligare när man upplever att handläggaren överför vad han/hon själv tycker är förväntade reaktioner
under en konvertering på den asylsökande.
Den muntliga berättelsen framhålls som avgörande för bedömningen av den asylsökandes tillförlitlighet när det gäller konvertering
och ateism. Om Migrationsverket ger avslag och migrationsdomstolen
nekar muntlig förhandling berövas den asylsökande den viktigaste
möjligheten att övertyga om sin tillförlitlighet. Ett verkställighetshinder ses ofta som ett enkelt ärende, där beslutet tas av en ensamdomare
utan muntlig förhandling. Det resulterar vanligen i en kortfattad dom,
utan reflektioner över Migrationsverkets beslut. Det är svårt att se det
som något annat än ett försök att påskynda ärendet och öka måluppfyllelsen på den asylsökandes bekostnad. Om domen innehåller en
analys av Migrationsverkets beslut kopplat till egen utredning blir resultatet i stället oftast positivt för den asylsökande.
Stora krav på förmågan att kunna argumentera
”Migrationsverket gav mig avslag för att jag inte tillräckligt detaljerat
återgivit min inre process. Vad menas med en inre process?”, frågar Nimat
på en svenska som nästan helt är utan brytning.
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Nimat fattar direkt när jag förklarar. Snabbt redogör han för sin inre
process, som med exakthet fångar upp och återger problematiken med
att lämna en religion som omfattat hela livet. Handläggaren är skyldig
att tydliggöra sin fråga för den asylsökande. Att undanhålla information om brister som kan leda till avslag är inte acceptabelt.
Den asylsökandes berättelse om sin väg till en ny livssyn – ateism –
skall spegla processen från barndomens muslimska fostran till det slutliga steget att öppet stiga fram som ateist. Kraven är stora. En vanlig avslagsmotivering är att framställningen är detaljfattig och opersonlig, att
den inte tydligt nog redogör för såväl den yttre som den inre processen. De tidigare, i synnerhet i konvertitutredningen kritiserade faktafrågorna, har i stor utsträckning ersatts av subjektiva kriterier, vilket är
en tveksam utveckling, eftersom man inte kan diskutera bedömningar
som ligger i ”betraktarens öga”.
Handläggaren överför lätt vad han själv ser som förväntade reaktioner under en konvertering – här till ateism – på den asylsökande. Men
asylsökandes berättelser är olika. Människor kan inte förstås utifrån
stereotyper. Man kan förvänta sig en konsekvensanalys vid en konvertering, men man kan inte tillskriva den asylsökande bestämda känslor i
samband med den individuella process som konverteringen innebär.
Vid jämförelse mellan utredningsprotokoll och beslut kan man
finna att de påtalade bristerna många gånger enbart återfinns i handläggarens beslut. Man kan se att beslutsschabloner läggs på utredningar, rimligen i syftet att lättare avslå en asylansökan. Den mall man
då använder kan vara tagen från ett tidigare ärende; ibland förefaller
det ”konverterat” från ett ärende som berör en kristen konvertit. Så kan
ett avslag i ett asylärende rörande ateism motiveras med att den asylsökande inte kunnat redogöra för ateismens teologi (gudslära) – ett uppenbart innehållslöst begrepp.
Ofta utmynnar Migrationsverkets bedömning i att den asylsökande
sägs vara ”sekulariserad”, ett begrepp som tycks vara en utgångspunkt
för utredningen och som ska bevisas. Konvertering till ateism reduceras på det sättet till ett uttryck för en bekväm anpassning till en tillvaro
utan islams regelverk. Man använder termen för att misstänkliggöra
den asylsökandes övertygelse. Den appliceras på likartat sätt på både
ateister och kristna konvertiter. Den bygger på en fundamental brist på
förståelse för islam, där tro och handlingar (regler och traditioner) är
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förbundna[38, 39], liksom på en grundläggande brist på förståelse för att
ateism är en livsåskådning, även den förbunden med handlingar.
En omsorgsfull utredning görs av en handläggare med respekt för
den sökande och med följdfrågor samt information om varför man
frågar. Det förekommer. Motsatsen är tyvärr vanlig. Ett antal avslagsmotiveringar tas upp nedan. Dessa motiveringar skapas oftast i Migrationsverkets beslut, men förekommer i dess efterföljd i domstolsförhandlingar. I domstolen borde kraven på att domen svarar mot lagens skrivningar och prejudikat från Migrationsdomstolen förhindra
en rad felslut. Adekvat information borde inhämtas från andra källor
än Migrationsverket. I praktiken ser det inte ut så.
Vanliga avslagsmotiveringar i ärenden
som rör ateism eller konvertering
1. Du har inte bevisat din identitet, därför kan inte det du gör knytas till
dig, och innebär därför inget hot mot dig. Detta bygger på en felaktig
och manipulativ sammankoppling av två identitetsbegrepp (obekräftad identitet i svensk myndighetshantering innebär inte att man
är okänd vare sig i Sverige eller i Afghanistan). Man kan inte dra
slutsatsen att om Sverige inte accepterar t.ex. afghanska identitetshandlingar så innebär det att identiteten är okänd i Afghanistan.
2. Du är inte trovärdig eftersom du så sent anfört ateism som asylskäl. Tar
inte hänsyn till prejudicerande domar i Migrationsöverdomstolen.
3. Du har inte tydliggjort din inre process. Begreppet har inte förklarats
eller individualiserats. Utgår ifrån handläggarens personliga bild av
hur det går till vid en konvertering och tar inte hänsyn till individuella skillnader.
4. Du har trots uppmaningar till det inte återgivit de känslor du kan förväntas ha inför ett så stort steg som att lämna din religion. Utredaren
utgår ifrån ett vuxenperspektiv även när den sökande är ett barn
som inte har erfarenhet av en vuxens plikter enligt islam.
5. Din berättelse är inte detaljerad. Helt i betraktarens öga. Kan stå i
kontrast till skrivningen i protokollet.
6. Du upplevs inte som personlig. Helt i betraktarens öga. Kan stå i
kontrast till skrivningen i protokollet.
7. Du tycker bara att det är bekvämt att leva utan regler och traditioner.
Det har inget med religion att göra – du är bara sekulariserad. Felaktig
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uppfattning om den muslimska bakgrunden, och att handlingarna
inte bara är ett uttryck för utan är religionen.
8. Du upplevs inte som genuin i din tro. Har uttalats av många handläggare som inte har kunskap om livsåskådning. Alla intyg avfärdas som
subjektiva, men handläggarens egen uppfattning blir avgörande.
9. Du kan dölja att du är ateist och kan leva i de kvarteren i Kabul där
det är mer liberalt. Taget från en del i landinformationen som inte är
aktuella för en återvändare.
10. Du säger att du är ateist men har nyligen hälsat ”Ramadan mubarak”
på din Facebooksida. Eftersom du skickat en religiös hälsning anser
Migrationsverket att du inte är trovärdig i din apostasi. En obetydlig
handling som får en absurd betydelse. Jämför ”Glad påsk”.
11. Du berättar om en händelse som du inte nämnt förut, det gör dig inte
trovärdig. En följdfråga hade kunnat klara ut och läka berättelsen.
12. Det är accepterat med tatueringar i Kabul. Men att ickemuslimska
tatueringar är livshot nämns inte.
Direkta rent formella fel i asylutredningar
som iakttagits i asylutredningar som rör apostasi
1. Ett tidigare beslut används på en ny utredning, lättast att se om det
inte anpassats helt.
2. Beslutet utgår ifrån en mall och har inte anpassats till de framförda
asylskälen.
3. Beslutet bygger på hopblandade inlämnade handlingar.
4. Beslutet och utredningsprotokollet stämmer inte.
5. Inlämnade handlingar bedöms inte tillsammans, vilket är förvaltningsmässig och källkritisk praxis, utan var för sig, vilket ger lättare
avslag.
6. Fel begrepp används för att avslå verkställighetshinder, vilket strider
mot prejudicerande domar från migrationsöverdomstolen (”inte
sannolik” i stället för ”kan inte antagas”).
Referenser: Se sid 512
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4.5.1 Från muslim i Afghanistan till ateist i Sverige
Jan Stattin
Ahmads berättelse

Röken från de brinnande husen kändes länge under flykten. Talibanerna som gick till anfall försvann lika fort som de kom. Långt borta är
också Gud, tanken snuddar men motas i väg. I grannbyn lämnas
Ahmads syster kvar som hustru till mannen som hjälpte dem. Man följer traditionens och nödens väg. Tradition och religion är sammanvävda och religionen lånar sin tyngd åt allt man gör. Människor böjer
sina huvuden för det oundvikliga och för överheten och för Gud. Man
har ingen annan kunskap än den som mullan och koranskolan förmedlat.
I Sverige har Ahmad sugit i sig all tillgänglig kunskap, och hans
gamla världsbild rasar. Tankarna mal vidare. Vi möts på förvaret och
Ahmad berättar. Tankarna formas till ord och en ny världsbild växer
fram. Ett försök att stoppa utvisningen genom verkställighetshinder
om ateism avslås så snabbt att det är svårt att tro att det överhuvudtaget lästs innan avslaget. Decembermorgonen 2019 då flyget landar i
Kabul dör sextio människor i attacken på ett sjukhus. Under några dagar hinner Ahmad ordna sin fortsatta flykt. Att stanna är otänkbart.
För Ahmad blev ateism och humanism en livsåskådning, där människan står i centrum och där man tar ansvar för sitt eget och andras
liv, för nuet och för framtiden. Ahmad hade byggt en ny medveten
identitet. Enligt de mänskliga rättigheter som FN och EU ställt sig
bakom och Sverige skrivit på borde han ha fått stanna i Sverige. I den
islamiska republiken Afghanistan finns ingen plats för en människa
som Ahmad.
Att leva som apostat i Afghanistan

Att kritisera eller lämna ”den rätta läran” islam (apostasi) är ett brott
som kan straffas med döden enligt sharialagarna. Det gäller såväl konvertering till en annan religion som avsaknad av tro, ateism.
All information om Afghanistan, även Migrationsverkets egen, är
entydig i sin bedömning av religionens dominans. Landet är inte bara
till namnet en islamisk republik, utan islam och sharialagstiftningen
präglar alla landsdelar.
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Även om Migrationsverkets landinformation[1] betonar svårigheten
att leva som kristen eller ateist i Afghanistan finns en kort information
om förekomsten av tolerantare miljöer i storstäderna. Där – främst i
Kabul – skulle det vara möjligt att leva som ateist om man håller tyst
och går i fredagsbön. Det handlar om överklasskvarter, typ gated communities, som en återvändare aldrig har chansen att bli en del av. Det
används återkommande av såväl Migrationsverket som domstolarna
för att visa att ett återvändande är möjligt. I dagens kaotiska Kabul blir
de liberala kvarteren dessutom alltmer hotade. Detta bekräftas av K.
som studerade medicin på universitetet i Kabul innan flykten 2015:
”Min lärare talade väl om dem som straffat en apostat och uppmanade
oss att vid tillfälle ingripa på samma sätt.”
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande[2] tar fasta på informationen om säkra områden där det går att leva som apostat i Afghanistan. Enligt anvisningarna ska man därför alltid överväga möjligheten
till internflykt. Migrationsverket ska då kunna visa var i landet det är
möjligt att leva och vilka flyktvägar dit som är säkra[3].
I en dom från Migrationsdomstolen i Stockholm september 2019[4]
har man gjort en seriös bedömning av återvändarens situation, något
som annars ofta saknas i domar rörande konvertering och ateism. I domen understryks att den asylsökande, med grund i sin ateism, bedöms
som flykting eftersom han saknar möjlighet att etablera sig i de kvarter
där ateism möjligen skulle kunna accepteras.
Migrationsverkets resonemang förutsätter dels att den asylsökande
kristne eller ateisten kan dölja sin tro om hen bedöms som genuin, dels
att man, om man inte anses genuin, kan gömma sig för dem som kan
tänkas tillskriva hen apostasi. Det strider mot de mänskliga rättigheterna att förutsätta att apostaten skall gömma sin övertygelse och vara
tyst, eller att man kan leva utan hot som apostat om man inte är känd
av myndigheterna. Hotet mot apostaten utgår inte i första hand från
myndigheterna utan från andra grupper i samhället, något som är väl
dokumenterat[5]. Att hänvisa till myndigheter och allmän lag är att
medvetet undanhålla denna kunskap.
Straff enligt sharialagen – utdöms de verkligen?

Vid bedömningen av om konvertering utgör ett livshot vid återvändande skall Migrationsverkets utredare väga in om de straff som före-
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skrivs i lagen verkligen tillämpas. Detta har tidigt påtalats redan i
UNHCR:s anvisningar[6] men har inte generell relevans utan måste relateras till situationen i det land den asylsökande kommer ifrån.
I Afghanistan följer man en ålderdomlig fundamentalistisk tolkning
av islam, och sharialagar gäller. Det innebär att en person som gjort sig
skyldig till apostasi och där man anser beviskravet uppfyllt skall dömas
till döden – men frågan når sällan eller aldrig det offentliga domstolsväsendet. Oftast fälls domen i stället i lokala, folkliga domstolar, idag
dominerade av talibaner. Till de allmänna domstolarna har folk liten
tilltro[1, 7]. En skräckslagen familj, som känner att den avfallne sonen
utgör ett hot mot hela familjen, eller en upprörd mobb som hört rykten om apostasin, kan också ta saken i egna händer. Våld mot apostater, även med dödlig utgång, från släktingar eller en upprörd folkmassa
blir inte heller föremål för rättsliga åtgärder.
Domar inom det informella straffsystemet blir inte synliga i någon
officiell afghansk statistik. Detta är allmänt känt hos Migrationsverket
och beskrivs i landrapporter. Dokumenten från shuras (de folkliga
domstolarna) är handskrivna som alla sådana handlingar i Afghanistan, men med stämpel och med underskrifter av de närvarande, samhällets respekterade män bland vilka finns både jurist och mulla[5, 8].
Det är dokument av hög legitimitet, men utanför statens kontroll.
Andra straff utkrävs inom klan eller familj och registreras av naturliga
skäl aldrig hos någon myndighet.
Likafullt kan man både i Migrationsverkets utredning och i följande
domstolsbeslut finna hänvisningar till att straff för apostasi knappast
finns dokumenterat i officiell statistik. En kompletterande information
borde finnas i det rättsliga ställningstagandet eftersom det är väl dokumenterat bland annat av EASO, Europeiska unionens stödorgan i
asylfrågor, som 2020 förtydligar hotbilden[5]:
Non-State traditional justice, which is dominant in large parts of
Afghanistan, involves different actors such as jirgas and shuras, including
religious scholars, jurists, community elders and local powerbrokers, etc.
Certain human rights violations are associated with such traditional justice mechanisms, including in relation to the absence of due process and
the nature of the imposed punishments.
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Möjligheten att komma undan genom internflykt är mycket liten
och har i dagsläget minskat ännu mer genom spridningen av mobiler
och sociala media[9] (se kapitel 3.4). När Migrationsverket och domstolarna hänvisar till att inga straff utdömts för ateism trots att sharia förespråkar det får även detta ses som en medveten handling för att
möjliggöra utvisning.
Situationen för den som lämnat islam är i det allt våldsammare
Afghanistan direkt livshotande. Talibanernas makt ökar starkt och deras krav på religiös renhet slår hårt mot dem som inte delar deras uppfattning. Attentaten mot universitetet i Kabul hösten 2020 som tog mer
än fyrtio människors liv kan ses i det sammanhanget. Utbildning som
också hämtar kunskap från väst är en fara som måste mötas, effektivast
genom våld och rädsla. De upprepade attentaten mot journalister och
människorättskämpar passar in i det här mönstret[10, 11]. De kriminella
gängen terroriserar Kabul[12 s. 7].
När byn flyttar in i städerna minskar toleransen

I Migrationsverkets landinformation hävdar man att gränsen för vad
som är möjligt att yttra sig om offentligt kan variera utifrån var man är
bosatt och vilken gemenskap man tillhör. Generellt sett återfinns mer
liberala miljöer bland välutbildade personer i urbana områden[13]. För
en återvändare, som aldrig har tillträde till den afghanska eliten, vare
sig det gäller boendeområden eller sociala kontakter, är bilden av en
mer tillåtande miljö i de stora städerna direkt missvisande. När detta
skrivs (sommaren 2021) är USA på väg att lämna Afghanistan, vilket
med stor sannolikhet kommer att innebära ett talibanskt styre i landet.
Utrymmet för oliktänkande kommer då att försvinna helt.
Kabul av idag är en splittrad stad och den stora inflyttningen av
människor från provinserna har för länge sedan förändrat det som för
decennier sedan var en kosmopolitisk atmosfär. I dag har ”byn kommit
till huvudstaden”, med innebörden att byns sätt och värderingar också
återfinns i stora befolkningsgrupper i staden. Detta och talibanernas
starkt ökade inflytande förvärrar allvarligt hotet mot de återvändande.
Fattigdomen, svälten, de kriminella gängen har försvårat situationen
för en återvändare ytterligare. Mellan uppsatta politiker och de kriminella gängen finns ofta informella förbindelser. Talibanernas inflytande
är tydligt även i Kabul och en persons fiender vänder sig till dem. Lo-
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kalsamhället tar kränkningar av religionen likaväl som hedersbrott i
egna händer. Att få ett mord utfört kostar inte mycket: “In addition to
conflict-related violence, media sources report that Kabul city is often
gripped by gun toting crime syndicates that receive protection from
the country’s elite”[12 s. 7 ].
Religion och tradition är sammantvinnade

Religion och tradition, tro och handling, kopplas samman till ett kvävande nätverk av krav och förpliktelser i Afghanistan liksom i Iran och
Pakistan[14]. Att på något sätt ifrågasätta, eller att alls ställa frågor om
det rådande systemet, är otänkbart och brännmärks omedelbart. Hedersfrågorna är centrala, i grunden en konsekvens av ett patriarkaliskt
klansamhälle. För att bevara hedern krävs en kraftfull kontroll av familj och släkt, med speciellt fokus på kvinnorna.
Religionen ger sanktion och kraft åt alla åtgärder som kan tas till för
att skydda hedern. Det drabbar barn och barnbarn till den som brutit
mot hedersbegreppen och därför är många av de asylsökande ungdomarna direkt hotade (se kapitel 3.4.1). Dessa upplever ofta – med rätta
– att religionen finns bakom de förföljelser som familjen utsätts för,
och detta är en vanlig grund för avståndstagande från religionen[15].
Norsk Landinfo 2020 belyser detta: ”De religiøse og tradisjonelle verdiene er tett sammenvevd, og de fleste afghanere mener og tror at de
religiøse og tradisjonelle kulturelle verdiene er like og sammenfallende.
I forlengelsen av dette, kan det derfor også være sensitivt å diskutere og
utfordre tradisjonelle verdier og normer, nettopp fordi lokalbefolkningen kan tolke dette som implisitt kritikk av islam”[13 s. 11 ].
Riskerna för den som kränkt islam illustreras ofta med berättelsen
om det våld som utövades mot studenten Farkhunda[13 s. 23]. Den viktigaste slutsatsen av denna tragiska händelse är, när man ser till riskerna
för en återvändare, att även en tillskriven identitet som förnekare –
Farkhunda var djupt troende muslim – var tillräcklig för att en stor
folkmassa skulle massakrera henne. Döden var inte ögonblicklig. Till
sist körde man över den massakrerade kroppen med bil. Fler högt uppsatta tjänstemän, inom regeringen och universitetet, uttalade sitt stöd
för mördarna. Uppslutningen kring en kränkning av religionen är stor
och handlar inte bara om de outbildade klasserna. ”Umiddelbar etter
hendelsen ble flere støtteerklæringer publisert i afghanske medier og
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på sosiale medier, der folk uttalte at de ville ha gjort akkurat det
samme dersom de hadde vært på stedet”[13 s. 24].
Stora risker för ”återvändare”

K. har efter avslag i panik lagt ut en film på Youtube om hur han bränt en
koran, en film som haft en halv miljon visningar innan den togs bort.
Mängden kommentarer är skrivna på dari eller farsi. Det illustrerar tydligt medias snabba spridning i Afghanistan och Iran. En jurist med kontakter med flyktingministeriet i Kabul förmedlar ett svar från ministeriet:
”Vi känner till filmen och kan förstå att det ligger panik bakom bränningen, men människor här kommer aldrig att förlåta.”
Att stiga fram som ateist i Sverige innebär redan det att man utsätter
sig för avståndstagande och hot. Inom konservativa grupper är apostasi
en oförlåtlig handling mot Gud. Migrationsverket ifrågasätter generellt
att uppgifter från Sverige sprids i Afghanistan. Det är också en ”sanning” som mer används för att hävda att ateister kan leva ett anonymt
liv i de stora städerna än en spegling av de verkliga förhållandena. Det
är svårt redan i Sverige att hålla sin livsåskådning dold, framför allt
som Migrationsverket kräver att man ska visa den öppet, och information sprider sig blixtsnabbt via sociala media.
Möjligheten för en återvändare att under någon längre tid överleva i
Afghanistan som ateist eller förnekare av islam är närmast obefintlig.
En återvändare ses dessutom som västerniserad med farliga åsikter och
som en förrädare som lämnat sitt land (se kapitel 3.1). Även om man
av försiktighet försöker dölja sin livssyn, vilket Migrationsverket hävdar att man kan göra – något som inte är förenligt med de mänskliga
rättigheterna – är man som återvändare redan från början misstänkt
och iakttagen och ganska omgående avslöjas man av omgivningen. Ett
ställningstagande mot traditionen, en ovilja att följa med till fredagsbönen, ett försök att få förståelse för sina värderingar är tillräckligt för
att rykten sprids. Risken för skyddsgrundande behandling – att utsättas
för våld, tortyr och död – är stor.
Vägen till ateism

För den som flytt från ett land som Afghanistan är det ett stort steg att
öppet stiga fram med sina tankar. Den inre processen kan vara svår –
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det innebär att man tar avstånd från en livstolkning som omfattat hela
ens tillvaro. Till detta kommer att den krets av vänner som funnits
omkring en på boende och i skolan kan reagera med avståndstagande
och fördömande. Att berätta för familjen innebär ofta en brytning – ett
beslut som man inte tar utan vånda.
Långt ifrån alla svenska imamer tar avstånd från åsikten att den som
lämnar islam är en avfälling som förtjänar att dödas. I Islamguiden,
som är ett sunnimuslimskt rättesnöre på svenska, kan man läsa: ”Faktum är att i Islam är all form av tvivel rörande någonting som finns i
Koranen eller i Sunnah likvärdigt med kufr eller otro”[16, se även 17]. I Hadithsamlingarna finns uttalanden av profeten Muhammed som går ut
på att apostasi ska straffas med döden. Det mest citerade av dessa uttalanden finns i Al-Bukhari: ”Guds sändebud sa: Om någon överger sin
religion (Islam), skall ni döda honom”[18].
Snaran dras följaktligen åt även i Sverige för den ungdom som lämnar islam. Ofta står ateisten ensam utan ett nytt stödjande socialt sammanhang. Av den anledningen har ateistiska föreningar och grupperingar kommit till, som försöker ge tillfälle till möten och gemenskap[19].
Hoten och våldet som drabbar en apostat är välkänd kunskap och
en ständig grund för asylsökande ungdomars ångest inför att återvända. I Afghanistan måste den som under ytan inte är troende ändå
utåt sett upprätthålla en fasad som troende muslim och även uppfylla
omgivningens krav på att genomföra vissa religiösa förpliktelser. Att
kräva detta av en asylsökande som under en mödosam process skapat
en ny identitet strider mot de mänskliga rättigheterna. Att leva på en
lögn är i längden lika outhärdligt som omöjligt.
”Att förutsätta att jag skulle kunna förneka mitt avståndstagande
från islam är en kränkning av mig som person och en faktisk omöjlighet när jag ställs inför olika situationer som utmanar min tro och min
identitet” förklarade Naimatulla Safari i den domstolsförhandling som
gav honom uppehållstillstånd, efter ett tidigare avslag i Migrationsverket. I många fall saknas en anpassning i intervjusituationen för den
som inte har Naimatullas språkliga och intellektuella förmåga. Bedömningen ”icke trovärdig” slår hårt mot den som inte klarar de uppställda
intellektuella kraven.
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Mohammed går i N3 och lyssnar uppmärksamt när vi talar om ateism
och sekulär humanism. Efter lektionen kommer han fram till sin lärare
och berättar att han under sina tolv skolår i Syrien aldrig hört talas om
ateism. ”Jag hade aldrig tänkt mig att man kan leva utan att tro på Gud”,
säger han.
I den ”Islamiska Republiken Afghanistan” är tankar om ateism möjliga
enbart i en elit med rötter i det Afghanistan som existerade innan kriget tog över[13]. Idag ökar dock tillgången på information genom den
hastiga spridningen av sociala media.
Många asylsökande ungdomar kan berätta om att man upplevt religionen negativt i hemlandet även om det också funnits trygghetsskapande inslag och traditioner som skapat social sammanhållning. I
Afghanistan har det ständigt närvarande våldet väckt frågor som aldrig
fått ställas och tvivel som aldrig fått yppas. Det är tankar som man
knappast berör i den första asylutredningen. Där gäller de akuta asylskäl som tvingat bort personen från hemlandet.
Under flykten till Europa har mycket av det sedvanliga ställts i fråga.
Under tiden i Sverige har den ensidiga informationen från koranskolor
och mullor fått konkurrens från skolans naturvetenskaps- och religionsundervisning. Detta är av naturliga skäl en lång process där den
asylsökande knappast kan ta till sig information förrän hen behärskar
svenska någorlunda.
Det krävs tid för den som börjar tänka religionskritiskt innan man
är beredd att öppet stiga fram som ateist. Bilden av en straffande gud,
en gud som sägs bevaka varje avsteg från de religiösa reglerna, dröjer
länge kvar i medvetandet hos den som börjat tänka kritiskt. De omfattande sociala konsekvenserna av att ta avstånd från islam, som oftast
innebär ett totalt brott med familjen, är på samma sätt en skrämmande
realitet. Likaså medvetandet om att tidigare vänner och samhället som
helhet vänder sig från en. Det handlar därför om en lång process, med
ett gradvis ökande ifrågasättande. Först när det blivit en del av ens
identitet kan man vara öppen med sin livsinställning. Det går därför
inte att tala om en exakt tidpunkt, utan om ett gradvis ställningstagande hos den enskilde. Det blir i själva verket negativt att lyfta fram
sin kritik innan man kan utveckla den på ett fullödigt sätt.
För den som lämnat en religion som omfattar livets alla aspekter,
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vilket gäller islam i Afghanistan, innebär ett ställningstagande för ateism ofta mycket mer än åsikten att det inte finns någon gud. Den ateistiska övertygelsen förenas för många med en humanistisk livssyn, som
tillsammans skapar en ny identitet hos personen. Ofta engagerar man
sig också i föreningar som Amnesty och Röda Korset, eller i organisationer för jämställdhet som GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime vilka
uttrycker värderingar i stark kontrast till konservativ islam. En ateism
förenad med humanism manifesteras på så sätt och inte enbart genom
att ta avstånd från religiösa riter och traditioner.
Samtidigt finns andra som nöjer sig med att konstatera att det inte
finns någon gud, och som utöver detta inte intresserar sig särskilt mycket för livsåskådningsfrågor. Även de har samma rätt till skydd, eftersom de för att fungera i det afghanska samhället skulle tvingas delta i
en religiös praktik som är mot deras övertygelse, något som är förbjudet enligt internationella konventioner.
Referenser: Se sid. 512
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4.6 Att byta tro är en mänsklig rättighet
Maria Gustin Bergström, Christian Mölk, Ruth Nordström
Den så kallade Konvertitutredningen[1] väckte uppmärksamhet när
den publicerades 2019. Den visade ett flertal brister i Migrationsverkets
hantering av kristna konvertiter i asylprocesser, bland annat att:
• I strid mot konversionsforskningen spelar bevisat församlingsengagemang inte någon roll i bedömningen.
• Det är snarare den intellektuella kapaciteten och förmågan att uttrycka sig än tron hos konvertiten som bedöms.
• Konvertiter antas kunna välja att hålla tron privat och osynlig.
• Asylbeslutet påverkas av var i Sverige den asylsökandes ärende
handläggs.
Undersökningen konstaterar att Migrationsverkets prövning av konvertiter är godtycklig och rättsosäker. Migrationsverket har inte tillräcklig
kompetens för att på vetenskapliga grunder göra rättssäkra bedömningar inom området konversion.
I april 2021 publicerades en uppföljande rapport[2] som visar att den
juridiska processen för asylsökande konvertiter fortfarande inte är
rättssäker.

När religion och konversion åberopas som asylskäl ställs Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare inför uppgiften att avgöra om en
asylsökandes nyvunna övertygelse/tro är ”genuin”. Om så är fallet, kan
personen inte utvisas till ett land där personen riskerar att utsättas för
skyddsgrundande behandling. Men hur kan någon bedöma om en person är troende på riktigt? En genuin konversion är en så djupgående
process och kan vara förenad med en sådan livsfara och förföljelse att
det är ett mycket svårt beslut att fatta.
Aktuell forskning kring religion och konversion[3–17] visar tydligt att
religion inte kan förstås enbart som ett endimensionellt idésystem, där
man genom intellektuellt resonemang kan välja mellan religion A och
B. All aktuell religionsforskning betraktar istället religiös tro som flerdimensionell, och de senaste decenniernas forskning betonar de sociala
och praktiska dimensionerna i den levda religionen. Konversion måste
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således förstås som en mångfacetterad process, där utövandet av religionen i vardagslivet spelar stor roll, snarare än en emotionell eller idémässig övergång från en livsåskådning till en annan.
Konvertitutredningen 2019

I mars 2019 publicerades Konvertitutredningen[1], som hade fyra sammanlänkade syften: samla information om asylärenden där konversion
från islam till kristendomen utgjorde asylskäl, belysa frågor, analysera
och rekommendera. Idén om en sådan utredning hade väckts i oktober
2018 i samband med begravningen av en konvertit, mycket aktiv i en
frikyrka i Sverige, som tog sitt liv efter sista avslaget på sin asylansökan.
I januari 2019 var fem stora samfund med i utredningen – Pingst FFS,
Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen
och Svenska Adventistsamfundet – genom det nätverk i frågan som senare kom att kallas #rättilltro. Dessa fem trossamfund betjänade 2016
tillsammans över 320 000 personer och utgör därmed en betydande
kraft inom det svenska civilsamhället. Samfunden sammanställde information om de medlemmar med afghanskt ursprung som sökt asyl
och om de besked de fått från migrationsmyndigheterna. Informationen kom från totalt 76 frikyrkoförsamlingar på 64 orter. Skandinaviska
Människorättsjuristerna genomförde en juridisk analys.
Kvantitativ analys: 68 procent fick avslag
Utredningen utgår från 619 asylsökande män och kvinnor från Afghanistan som kom till Sverige mellan 2015 och december 2018, har konverterat till kristen tro och är döpta medlemmar i en frikyrkoförsamling. Av dessa 619 personer har 503 personer angivit konversion
som asylskäl och av dessa hade 458 vid rapportens färdigställande (januari 2019) fått beslut i asylärendet: från första (Migrationsverket) eller andra (Migrationsdomstolen) instans. 68 procent av de 458 hade
fått avslag på sin asylansökan och bedömdes alltså inte ha en genuin
kristen tro. Överklagan till migrationsdomstolen bekräftade Migrationsverkets avslagsbeslut i 81 procent av fallen.
Nästan alla konvertiterna (94 procent) hade lämnat in ett eller flera
aktuella intyg från församlingens pastor och/eller annan ledare i församlingen. Eftersom ingen hänsyn togs till dessa intyg i asylbedömningen blev det tydligt att församlingsengagemang spelade en mycket
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underordnad roll i Migrationsverkets bedömning av konversionens genuinitet.
Asylbeslutet påverkades av var i Sverige den asylsökandes ärende
handlades. Migrationsverkets kontor i Göteborg gav avslag på 80 procent av ansökningarna medan kontoret i Jönköping gav avslag i 44
procent av fallen. Ett annat exempel, som också talar för att det finns
en skillnad på var i Sverige man bor, är jämförelsen mellan två jämförbara församlingar i olika områden i Sverige, där den ena har en avslagsprocent på 52 procent medan den andra har 84 procent.
Den politiska tillhörigheten bland Migrationsdomstolens nämndemän fick remarkabelt genomslag då nämndemännen nominerade av
Sverigedemokraterna gav avslag i 93 procent av fallen medan motsvarande siffra för nämndemännen nominerade av Vänsterpartier var 15
procent.
Kvalitativ analys: Bedömningar utan vetenskaplig grund
Rapportens kvalitativa del behandlade det skriftliga beslutsunderlaget
för 61 av de konvertiter som nämns ovan. En djupanalys gjordes av deras konversionsberättelser hos Migrationsverket och av Migrationsverkets skriftliga motiveringar till beslut. Resultatet visade att det på
gruppnivå inte fanns någon strukturellt identifierbar skillnad i beslutens textmassa mellan de konvertiter som fått avslag respektive bifall i
besluten. Det gick med andra ord inte att identifiera någon strukturell
skillnad mellan huvuddragen i konversionsberättelserna. Däremot
identifierades tydliga skillnader i Migrationsverkets motiveringar mellan dem som fått avslag respektive bifall.
Migrationsverket lät ofta konvertitens intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro vara central för beslut – vilket ledde till att det
snarare var den intellektuella kapaciteten och förmågan att uttrycka sig
än konvertitens tro som bedömdes. Analysen visade även att Migrationsverkets handläggare hade en anmärkningsvärd hållning till trons
offentlighet där konvertiter antogs kunna välja att hålla tron privat och
osynlig för att inte bli förföljd. Resultatet tydde på att synen på konversion som en intellektuell process var avgörande för asylbedömningen
och att man tog alltför lite hänsyn till det praktiska utövandet av den
kristna tron i vardagslivet – något som i aktuell konversionsforskning
ses som en viktig faktor för konversionens genuinitet.
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Migrationsverkets rutiner kring konversionsbedömning kan alltså
inte vara uppdaterade gällande aktuell konversionsforskning. Sammantaget var det undersökningens slutsats att Migrationsverket inte
har tillräcklig kompetens för att på vetenskapliga grunder göra rättssäkra bedömningar inom området konversion.
Ett exempel på Migrationsverkets formulering i asylbeslut kan se ut
på följande sätt (direkt utdrag ur ett avslagsbeslut för en konvertit som
är ledare i sin församling och som undervisar sina landsmän i kristen
tro):
Du har lämnat in ett dopintyg till stöd för att du i Sverige har döpt dig.
Av intyget framgår att du deltagit på språkcafé, gudstjänster och bibelstudier och döpt dig den xx. Migrationsverket finner inte skäl att ifrågasätta
att du döpt dig. Du har även lämnat in ett intyg gällande att du har deltagit i Alphakurs, en grundkurs i kristen tro. Vidare framkommer att du
har arbetat som ledare för bibelundervisning i Sverige. Migrationsverket
bedömer att deltagande i kristna aktiviteter i sig inte är tillräckligt för att
göra sannolikt en genuin och religiös övertygelse. Ett engagemang i religiösa samfund kan vara ett uttryck för en genuin övertygelse men är
ingen förutsättning, det kan därmed inte ha något avgörande bevisvärde.
För att avgöra huruvida den kristna aktiviteten är hänförlig till en genuin
och religiös övertygelse behövs därmed en bedömning av trovärdigheten i
dina [muntliga] uppgifter att göras.
Juridisk analys: Godtyckliga bedömningar
Den juridiska analysen utgick ifrån samma 61 beslut som den kvalitativa analysen och bestod av 42 avslagsbeslut och 19 bifallsbeslut från
Migrationsverket. Besluten analyserades i förhållande till de presenterade rättskällorna som omfattar gällande svensk och internationell rätt.
Genomgången visade brister i Migrationsverkets bevisvärdering och
mycket högt ställda kunskapskrav, höga krav på intellektuella resonemang och låg värdering av personliga trosupplevelser samt en mycket
låg värdering av skriftlig bevisning och praktisk religionsutövning. Vidare påvisade analysen brister i Migrationsverkets utredning, nekad
möjlighet till komplettering, samt avsaknad av helhetsbedömning och
nödvändig expertkunskap kring religion och konversion. Brister fanns
också när det gällde bedömning av riskerna kring tillskriven religiös
uppfattning.
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Trots att det är en grundläggande mänsklig rättighet att byta religion och manifestera sin tro öppet och att få en rättssäker och objektiv
prövning av sina asylskäl, visade den juridiska analysen 2019 att Migrationsverkets beslut ofta var godtyckliga och rättsosäkra och i strid med
gällande rätt, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Analysen
påvisade systematiska brister i den juridiska tillämpningen av Europadomstolens praxis, UNHCR:s riktlinjer för bedömning av religionsbaserade asylskäl och beslut från FN:s tortyrkommitté.
Den slutsats som dras i rapporten är att Migrationsverkets prövning
av konvertiter är godtycklig och rättsosäker. Den juridiska analysen visade vidare att Migrationsverkets beslut ofta var i strid med gällande
rätt, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Europadomstolen,
UNHCR:s riktlinjer och FN:s tortyrkommitté ger nödvändig vägledning när det gäller tillämpning av internationella konventioner på området och analysen visade på systematiska brister hos Migrationsverket
i bedömningen av dessa.
Vi rapportförfattare föreslog bland annat följande åtgärder vid rapportens publicerande:
• Migrationsverkets rättsavdelning bör tillsätta en expertgrupp inom
fältet för religion och konversion som en resurs i alla ärenden där
konversion är aktuell.
• Värderingen av konvertiternas åberopade skriftliga bevisning måste
uppvärderas i asylprövningen.
• Kunskapskraven och kunskapsfrågorna under asylutredningarna
måste läggas pa en rimlig niva, sarskilt for dem som nyss konverterat.
• Migrationsverket och Migrationsdomstolarna behöver göra en helhetsbedömning i enlighet med UNHCR:s riktlinjer och internationell rätt.
Konvertitutredningens efterverkningar

Konvertitutredningen presenterades och diskuterades i Riksdagens socialförsäkringsutskott den 26 februari 2019. Då gavs också information
om att materialet skulle presenteras på en presskonferens tre veckor senare. Detta kan ha skyndat på beskedet om det regleringsbrev gällande
Migrationsverket som regeringen kommunicerade den 14 mars
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2019[18]. Där åläggs Migrationsverket att ”särskilt redovisa hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas”. Det är dock viktigt att notera
att flera olika initiativ inom Sveriges kyrkor inklusive Sveriges Kristna
Råd också var en viktig del av att ett regleringsbrev kom till stånd.
Konvertitutredningen presenterades offentligt på en presskonferens
den 20 mars 2019 och fick stort genomslag inom Sverige och internationellt. Nyhetsbyrån TT skrev en artikel som publicerades i olika tidningar efter presskonferensen, bland annat i Aftonbladet och i ett
flertal lokala tidningar i Sverige. Konvertitutredningen uppmärksammades även i Ekot, Göteborgs-Posten, Expressen och Sveriges Radio P1
samt i alla kristna tidningar i Sverige (Sändaren, Dagen, Världen Idag,
Hemmets vän med flera). I ett senare skede uppmärksammades Konvertitutredningen även i Svenska Dagbladet.
Nätverket #rättilltro översatte Konvertitutredningens sammanfattning till engelska och spred den sedan till utländska medier. Det resulterade i artiklar i The Christian Post i USA och i tidningar i Danmark,
Nederländerna, Brasilien och Sydafrika, samt rapportering genom flera
större nyhetskanaler i USA och andra länder världen över. Rapporten
möttes av uttalanden från Migrationsverket, där man betygade att asylprocessen var rättssäker och där man också ifrågasatte Konvertitutredningen på flera olika sätt, bland annat användandet av beslut och
domar som underlag för analys. Det är dock viktigt att notera att det
resultat som Konvertitutredningen presenterade följde alla relevanta
forskningsriktlinjer och hade statistisk signifikans.
Inget möte om rapporten genomfördes mellan Migrationsverket
och #rättilltro eller rapportförfattarna, men regleringsbrevet var en
viktig påminnelse om att Migrationsverket hade regeringens ögon på
sig i denna fråga. Konvertitutredningen skickades till en mängd politiker och flera möten med politiker genomfördes under våren.
Konvertitutredningen användes i USA:s granskning av Sverige gällande religionsfrihet från 2019[19]. Deras rapport ifrågasätter svenska
Migrationsverkets förståelse för religion och dess godtyckliga beslut i
dessa frågor. Konvertitutredningen har använts i klagomål från Scandinavian Human Rights Lawyers till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté[2 sid. 36 ff].
Frågan om konvertiters behandling i svensk asylpolitik lyftes på
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konferensen 2020 Refugee Highway Partnership European Roundtable
som hölls i Malmö i januari 2020[20]. Detta genererade en lång artikel i
norsk press[21].
Den internationella missionsorganisationen Open Doors[22], som
varje år presenterar material gällande förföljelse av kristna världen
över, valde att hösten 2019 för första gången analysera om gruppen
konvertiter i Sverige kunde definieras som förföljda kristna. En uppföljning skedde också 2020. Någon rapport har ännu inte presenterats.
Konvertitutredningen har använts som underlag till FN:s granskning av Sverige gällande mänskliga rättigheter 2020 (Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)[23].
Vid denna granskning, som sker var femte år, går frågan på remiss till
olika svenska organisationer gällande möjlig överträdelse av mänskliga
rättigheter i landet. Sveriges Kristna Råd, UMU i Sverige och Svenska
Evangeliska Alliansen lyfte konvertiternas situation, bland annat baserat på Konvertitutredningen, i sina remissvar till FN. I FN:s rapport,
som sammanfattar remissvaren inför granskningen av Sverige, skriver
de bland annat att den religionsbaserade asylprocessen står inför utmaningar och riskerar att inte följa relevanta internationella mänskliga
rättighetsstandarder. Rapporten tillägger att vissa muslimska asylsökande från Asien har konverterat från islam till kristendom och ansökt
om asyl baserat på religion. Efter avslag på sina asylansökningar riskerade de deportering till sitt ursprungsland och i de flesta fall också förföljelse på grund av sin nya religion.
Uppföljande rapport 2021

För att skapa förståelse för vad som hänt konvertiterna i de församlingar som deltog i Konvertitutredningen 2019 gjordes en enkät som
skickades till församlingarna. Denna gång var målet att få en uppfattning om läget för konvertiterna i församlingen, snarare än en komplett
kartläggning. Av Konvertitutredningens 76 församlingar svarade 46 på
enkäten. Andelen svarande församlingar från respektive samfund
(Pingst FFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Adventistsamfundet) är att betrakta som likvärdig i förhållande till Konvertitutredningen. Resultatet publicerades i
en ny rapport i april 2021[2].
Majoriteten av konvertiterna är fortfarande aktiva i sina försam-
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lingar på det sätt som är möjligt idag. Trots svårigheter att mötas under
pandemin har de flesta församlingar god kontakt med de afghanska
konvertiter som är medlemmar och det går inte att urskilja något stort
avhopp. Däremot har inflödet av nya afghanska konvertiter till församlingarna minskat betydligt i jämförelse med innan Konvertitutredningen. Sett till den stora flyktingströmmen år 2015 och den stora
skillnaden mot antal asylsökande idag är detta en rimlig utveckling.
Församlingarnas förberedelse inför dop för en konvertit har utvecklats sedan Konvertitutredningen. I princip alla församlingar förbereder
konvertiten i flera steg för att säkerställa mognad i beslutet att döpa sig.
Ingen förbättring sedan 2019
När det gäller konvertiter i asylprocess upplever två tredjedelar av församlingarna att det inte har skett någon förbättring alls i jämförelse
med tiden innan Konvertitutredningen. Nära hälften av församlingarna beskriver att det är något svårare eller mycket svårare att få asyl
för en afghansk konvertit. Enbart två procent upplever att det blivit
enklare och närmare tjugo procent upplever ingen skillnad mot tidigare. Detta är anmärkningsvärt sett i relation till regeringens krav på
Migrationsverket i regleringsbrevet 2019 där konvertiters asylprocess
ska ses över.
När en konvertit får sitt sista avslag i Migrationsöverdomstolen
framträder tre vägar. Av medlemmarna i de 46 svenska frikyrkoförsamlingar som bidragit till enkäten lever minst 38 personer som papperslösa i Sverige och minst 38 personer har utvisats till Afghanistan. Mer
än dubbelt så många, uppåt 82 personer, har flytt vidare till annat europeiskt land (främst Frankrike och Tyskland) för att söka asyl där.
Flera församlingar har också uppgivit att konvertiter som flytt vidare
till Tyskland och Frankrike beviljats uppehållstillstånd i dessa länder,
det vill säga att man där gjort ett undantag från Dublinförordningens
bestämmelser om att första EU-land är ansvarig för asylansökan.
Notera att siffrorna ovan relaterar till 46 frikyrkoförsamlingar i Sverige. Om man ser till alla frikyrkoförsamlingar i Sverige som har
afghanska konvertiter som medlemmar är det totala antalet papperslösa, utvisade och som har flytt vidare mycket högre. Notera också att
de som utvisats respektive flytt vidare till annat land motsvarar 19 %
av totala antalet konvertiter som fanns i församlingarna 2019 (619 st).
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Denna siffra stämmer väl med andelen konvertiter som inte längre är
aktiva på gudstjänsterna (23 %), vilket innebär att de allra flesta av
dem som är kvar i Sverige fortfarande är aktiva gudstjänstdeltagare.
Juridisk analys
Generellt går det, efter Konvertitutredningen från 2019, att härleda
vissa förändringar kring Migrationsverkets handläggning av asylärenden där konversion åberopas som skyddsskäl. En skillnad är att kunskapskraven oftast inte är lika höga som tidigare, men att man i stället
överbetonar krav på känslomässiga resonemang kring konverteringen.
Enligt Migrationsöverdomstolens prejudicerande dom i målet MIG
2011:29 ska UNHCR:s riktlinjer om religionsbaserade asylansökningar[24] vara vägledande för den individuella bedömningen. Migrationsverkets beslut visar dock på en rad brister.
När det gäller trovärdigheten fastställer UNHCR:s riktlinjer att omfattande tester av den sökandes kunskaper i trosläran inte alltid är nödvändigt eller till nytta för utredningen. Det framhålls att detaljerad
kunskap inte alltid korrelerar med sökandens genuina trosövertygelse.
Utredningen ska istället bland annat vara inriktad på hur den sökande
utövar sin tro, beröra frågor angående hur den sökande kom till tro
och vad tron betyder för den sökande. En genomgång av besluten sedan 2019 visar dock att Migrationsverket fortfarande ställer oproportionerliga krav på ”djupare kunskap om religionen” och kunskaper om
”centrala delar” eller ”huvuddragen” av religionen. Migrationsverket
har emellertid inte på något sätt redovisat vad som ligger till grund för
bedömningen av att just vissa kunskaper anses höra till det ”centrala” i
kristendomen eller hur dessa ”djupare kunskaper om religionen” har
värderats.
Det framkommer av Migrationsverkets beslut att sökandens känslomässiga resonemang är av stor betydelse. Emellertid tar Migrationsverket i sin bedömning inte lika stor hänsyn till hur sökanden praktiserar
och utövar sin tro. Besluten grundar sig i huvudsak på hur väl en sökande kan redogöra för intellektuella och känslomässiga resonemang
och på reflektioner kring skillnaderna mellan den tidigare religionen
och den nya tron, där konversionsprocessen, hur tron praktiseras, tvivelsmål och risker berörs. Migrationsverket brister i hänsyn till individuella omständigheter som bland annat innefattar ålder, utbild-
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ningsbakgrund, social status och kulturell bakgrund, vilket innebär att
det ställs för höga krav på sökandens förmåga att resonera och uttrycka
sig verbalt. Frågorna tenderar att bli oproportionerligt abstrakta, vilket
medför att de kan vara svåra att besvara för en sökande som bland annat har en låg utbildningsbakgrund.
Enligt § 27(b) i UNHCR:s riktlinjer är det vid fastställande av flyktingstatus lämpligt att dra nytta av hjälp från oberoende experter med
särskild kunskap om landet, regionen och sammanhanget och/eller användningen av bekräftande vittnesbörd från andra anhängare av
samma tro. Skriftlig bevisning (exempelvis intyg från en sökandes församling om aktivt deltagande och genuin tro) tillmäts trots detta fortfarande ett mycket lågt bevisvärde.
Därutöver föreskrivs i § 27(c) i UNHCR:s riktlinjer att beslutsfattare
ska vara objektiva och undvika godtyckliga bedömningar beträffande
en specifik religion, som exempelvis kan grunda sig i egna erfarenheter.
Migrationsverkets utredare saknar dock ofta nödvändig expertkunskap
kring religion och konversion. Besluten visar att Migrationsverket drar
skönsmässiga och allmänna slutsatser, utan någon tydlig förankring eller kunskap om det enskilda fallet eller det aktuella samfundets egen
teologi eller praktik.
De muntliga uppgifterna och övrig konkret bevisning tillmäts ofta
inte ett tillräckligt högt bevisvärde och Migrationsverkets konsekvensanalyser saknar fortsatt en tillfredsställande hänsyn till helheten och, i
vissa fall, multipla riskfaktorer.
Enligt UNHCR är kärnan i bedömningen huruvida sökanden har
välgrundad fruktan för att förföljas och utsättas för skyddsgrundande
behandling i hemlandet på grund av sin konversion. Även om en sökande inte skulle bedömas ha en genuin kristen övertygelse, kan sökandens liv vara i fara om landsmän i hemlandet uppfattar sökanden
som kristen. Utöver värderingen av den faktiska övertygelsen ska Migrationsverket därför bedöma risken att en sökande tillskrivs en religiös
uppfattning. Det framgår emellertid att Migrationsverket generellt sett
tillmätt omständigheter kopplade till riskerna att sökanden kommer
att tillskrivas en religiös uppfattning ett lågt bevisvärde.
UNHCR anser att kompletterande intervjuer bör hållas när personer har gjort motstridiga påståenden eller gjort påståenden som inte
överensstämmer med trosutövningen inom den aktuella grenen/regio-
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nen. Den sökande måste då ges tillfälle att förklara eventuella motstridigheter. Generellt sett har Migrationsverket sedan 2019 visat en större
benägenhet att bevilja möjlighet till kompletterande utredningar och
yttranden i individuella fall. UNHCR:s vägledning följs emellertid inte
i samtliga ärenden där kompletteringar behövs. Det är även så att det
kan ta oskäligt lång tid innan Migrationsverket beslutar om ytterligare
utredning. Långsam handläggning kan till exempel vara särskilt problematisk när sökanden genomlevt traumatiska livserfarenheter och är
i trängande behov av tortyrskadeutredning.
Av § 34 i UNHCR:s riktlinjer om religionsbaserade asylansökningar
framgår att när det kommer till konversion efter det att den sökande
lämnat sitt hemland, så kallad konversion sur place, påkallar trovärdighetsfrågan extra uppmärksamhet. UNHCR fastställer även att en konversion ofta växer fram över tid. De granskade besluten visar däremot
att Migrationsverket överbetonat sökandens förmåga att redogöra för
intellektuella och känslomässiga resonemang kring tidigare erfarenheter och konversionsprocessen, trots att sökanden anfört de grundläggande motiven till sin tro och vilken effekt den haft på sökandens liv.
Ny internationell praxis

Sedan Konvertitutredningen kom ut våren 2019 har nya vägledande
avgöranden som berör konvertiter kommit från både Europadomstolen och FN:s människorättskommitté (HRC). De nya vägledande avgörandena utgör ny rättspraxis som ska beaktas och tillämpas i svenska
processer.
Den 20 februari 2020 fattade HRC beslut i målet Q.A. mot Sverige[25]. Målet handlade om huruvida en utvisning till Afghanistan
skulle strida mot klagandens rätt till liv och förbudet mot tortyr (artikel 6 och 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR). HRC konstaterade bland annat att de svenska migrationsmyndigheterna inte hade gjort en individuell bedömning avseende samtliga riskhöjande omständigheter. I det aktuella fallet hade
klaganden lämnat islam, var hazar, led av psykisk ohälsa och var känd i
sociala nätverk. Enligt HRC borde det beaktas att klaganden saknar familj i Afghanistan eftersom han lämnat landet i tidig ålder. Svenska
myndigheter ansågs ha bedömt varje skyddsgrund separat och inte gemensamt, trots att alla skyddsskäl i kombination ökade risken för kla-
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ganden. HRC ansåg att svenska myndigheter brustit i prövningen om
det fanns en verklig, personlig och förutsebar risk för klaganden att
återvända till Afghanistan. Det skulle därför strida mot artikel 6 och 7 i
ICCPR att utvisa klaganden till Afghanistan.
Europadomstolen avgjorde den 5 november 2019 målet A.A. mot
Schweiz[26]. Målet handlade om en afghansk medborgare som tillhörde
folkgruppen hazarer och som hade konverterat till kristendomen. Europadomstolen fann att den schweiziska domstolen inte hade gjort en
tillräcklig bedömning av de risker som sökanden personligen skulle
kunna utsättas för om han utvisades till Afghanistan. Sökanden hade
inte blivit tillfrågad angående sitt vardagliga utövande av sin kristna
tro och hur han, om han återvände, skulle kunna fortsätta att utöva
tron i Afghanistan. Schweiz hade funnit att den sökande kunde bo i
Afghanistan och dölja sin tro för sin familj och samhället i stort. Det
skulle dock innebära att han måste leva med en lögn och tvingas ge
upp all kontakt med andra troende kristna för att inte bli upptäckt. Att
dölja sin tro dagligen i det afghanska samhället betraktades enligt Europadomstolen som en outhärdlig psykologisk press. Domstolen ansåg
därför att Schweiz hade brutit mot tortyrförbudet (artikel 3) i Europakonventionen.
Fortsatt rättsosäkerhet

Den uppföljande rapporten till Konvertitutredningen visar att den juridiska processen för asylsökande konvertiter inte är rättssäker ännu.
Det är fortsatt tydligt att expertkunskap gällande konversion saknas
hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna, vilket skapar godtyckliga bedömningar. Att vara lika inför lagen betyder att beslut och
domar från rättsliga instanser varken får bero på vem som dömer eller
på vem som döms. Av riktlinjer från FN:s flyktingorgan UNHCR gällande bedömning av religionsbaserade asylskäl följer att ”detaljerad
sakkunskap är inte samma sak som den sökandes genuina övertygelse”.
Migrationsverket och Migrationsdomstolen kräver emellertid fortfarande att konvertiter skall påvisa muntliga kunskaper om ”centrala delar” eller ”huvuddragen” av kristen tro.
Den mest avgörande frågan som behöver besvaras för att konvertiter
skall tillförsäkras en rättssäker prövning av sina asylskäl, är hur Migrationsverkets handläggare skall tillförsäkras nödvändig kompetens för

231

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:04 Sida 232

att kunna avgöra vad som kan anses vara centrala delar eller huvuddrag inom kristen tro, och vidare bedöma om en sökande är genuint
kristen eller inte. Den andra avgörande frågan är hur Migrationsverket
skall tillse att verkets handläggare beaktar och följer rättspraxis från internationella instanser för mänskliga rättigheter, som Europadomstolen och FN:s kommittéer. Det är en grundläggande mänsklig rättighet
att konvertera och ha möjlighet att manifestera sin tro öppet och synligt. Det är också en mänsklig rättighet att få en rättssäker och objektiv
prövning av sina asylskäl.
Referenser: Se sid. 513

En ”religiös figur” eller inte?
Ur ett facebookinlägg av Ruth Nordström
Jag har grymt svårt att smälta dagens muntliga förhandling i Migrationsdomstolen via videolänk från Uppsala tingsrätt. Huvudfrågan i
målet är om konvertiten vi företräder verkligen är genuint kristen. I så
fall kan han inte utvisas till Afghanistan då han riskerar dödsstraff och
tortyr.
Men ärligt talat. Vad håller Migrationsverket på med? Under två
timmar krävde Migrationsverkets företrädare att vår klient, som gick
med i Svenska kyrkan när han var 17 år, skulle förklara treenigheten
och ge en filosofisk och teologisk förklaring på teodicéproblemet, som
teologer har diskuterat i århundraden, och besvara frågan: ”Om den
kristne guden är så allsmäktig, varför får dina landsmän lida så under
krig och elände?”
Sen avkrävdes han svar på frågor som: ”Var finns själarna till alla
muslimer som är döda i dag? Uppstod Jesu kropp eller bara hans själ?
Uppstår människors kroppar eller deras själar eller både och efter döden? Exakt var i bibeln står det om uppståndelsen från de döda? Vad
var kyrkoårets bibeltexter från förra söndagens mässa och vad betyder
de för dig?”
I sin plädering säger Migrationsverket att det rätten skall avgöra är
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om klaganden är ”en religiös figur eller inte”, vilket Migrationsverket
inte tycker.
Sen påstår Migrationsverkets handläggare att ”de flesta människor i
världen tror ju inte på det du tror på” och ”inga lärda har ju kunnat ge
bra svar på frågorna jag ställde” och att klaganden ”kan ju inte ge
några bra svar heller.” Så ”han är inte genuint kristen”.
Migrationsverkets bedömningar är uppenbart i strid med riktlinjerna från FN:s flyktingorgan UNHCR.

På flykt för sin kristna tro – i förvar och häkte i Sverige
Jan Stattin
Från fönstret i häktet ser man bara en bit av himlen. Rummet är mycket litet. Man får inte ha någon kontakt med omvärlden, men Zaki får
låna telefonen vissa tider. Han ringer till församlingen. Det är mest de
äldre han känner. Det är snart ett år sedan tre poliser ringde på hos
mormor och tog med honom. Någon packning fick han inte med.
Zaki är djupt troende och en mycket hederlig människa.
Det sista året hade läkt mycket av hans svåra trauman, gråtattackerna och suicidtankarna var färre.
Paniken växte på vägen till förvaret i Gävle. I journalen står det att
han har anpassningssvårigheter. Ensam i sitt rum i förvaret vrider sig
Zaki i timmar i magvärk och kramper. Han skriker och vaknar ur
mardrömmen. Han är översköljd av blod. Så är det i drömmen och i
bilderna från förr. De kommer hela tiden tillbaka. Han har bitit sig i
munnen och halsen värker svidande torr efter skriken. En skarp
lampa tänds och lyser honom i ansiktet. ”Kan du inte lugna dig måste
du till isoleringen”, säger rösten. De andra förvarstagna blev oroliga.
Oroliga för honom, upprörda. Stämningen blev spänd.
Zaki slår huvud och nävar i väggen. Han gråter högt. Han är på isoleringen. Han lider av svår posttraumatisk stress och hans symptom är
typiska för den som ännu en gång utsätts för orimliga påfrestningar.
Om detta tycks förvaret inte veta något. Läkarjournalen beskriver en
tunn liten ungdom hopkrupen på golvet, mumlande, omöjlig att få
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kontakt med. Polisen följde med till psykakuten, man sa att han inte
var suicidal. Tabletter, det blev inte lugnare.
I en lång monolog talar Zaki med mig om skräcken, kramperna
och värken. Så märker jag att han i stället vänder sig till Jesus. Han talar med Gud. Ögonen fixerar inte längre mig. Sen vänder han sig åter
till mig och ser mig på nytt och säger: ”Om Gud vill att jag skall dö,
vill jag det, jag är beredd.” Och sedan på nytt till mig: ”I Kabul kommer de att döda mig, men jag vill berätta om Jesus. Jesus är med mig
hela tiden.” Sen tänker han länge, tänker på det som varit och säger:
”Men helst vill jag ändå leva med min svenska familj.” – ”Han är en
arbetsmänniska som få”, säger mormor, ”tänk att en människa som farit så illa kan vara så uppfylld av godhet”, lägger hon till.
Han är inte genuint kristen, säger Migrationsverket, och domstolen
förstår sig inte på en person som Zaki. Därför bestämmer de att han
skall utvisas. Den späda kroppen, med en ande som är uppfylld av tro,
är inget de ser. Inte tycks man heller lägga vikt vid att all information
om Afghanistan i klartext kan berätta att den här unga människan
sänds direkt till undergång. Någon hänsyn till alla de intyg som fanns
redan då togs aldrig. De var av enkel beskaffenhet sa man. Att han
gått varje vecka i KBT-behandling och hade intyg därifrån var inte
skäl för att anpassa intervjun i domstolen.
På förvaret förstod man sig inte på honom. Kunskapen om psykisk
ohälsa vid svåra trauman är liten. Han överfördes till häktet i Gävle i
februari.
Det tog tid att få besöka häktet. Men det gick till slut. Jag skrev upp
alla medicinerna. Jag ringde häktesläkaren om att han skulle få träffa
en psykiater. ”Pojken är frisk”, sa häktesläkaren efter att ha talat med
förvarets sjuksköterska. Förresten skall det mycket till för att stoppa
en utvisning. Men den dagen i mars när han var på väg ut till bussen
till Arlanda fick han vända. Vi hade stoppat utvisningen. ”Det är bara
temporärt”, sa man i förvarsmötet. ”Ingen idé att du bryr dig”, sa läkaren. ”Han kan få den vård han behöver i Kabul”, sa gränspolisens man
i Kabul.
Jag skrev verkställighetshinder. Jag samlade intyg, jag beskrev, jag
tog exempel från mitt arbete med människor med autismspektrumsyndrom. Jag berättade om likheterna, som kanske var en följd av
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svåra trauman. Jag beskrev hans karismatiska, ibland psykotiska tro.
Rummet på häktet var litet. Han behövde mycket rörelse för att
motverka sin traumatiska stress. Men har var lugnare där. Han åt psykofarmaka. Han läste bibeln, han fick lyssna på gudstjänster.
”Han skulle inte vara här” sa häktespersonalen. Efter sju månader
släpptes han från häktet i början av september. ”Jag har länge försökt
övertala min chef ”, sa hans kontaktperson inom gränspolisen. ”Vad
juste att du hjälper honom”. Tio månader i förvar och häkte. Långt
över en miljon i kostnader. Underligt stark.
Nu springer han med sin vän hunden timmar varje dag, med rörelsen blir kropp och själ lugnare. Så jobbar han med allt han kan. Jobbat
har han gjort sen han var mycket liten, sen mamma kördes bort i en
bil en dag och aldrig kom tillbaka och pappa dog. Det är sant att han
fylld av godhet. Har han en framtid?
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4.7 Asylskälen avfärdas i Sverige
men accepteras i Frankrike
Krister Törneke, Sara Brachet
Många av de ensamkommande afghanska ungdomar som sökt asyl i
Sverige har bedömts sakna asylskäl och har därför fått avslag. Flera av
dem har sedan flytt vidare till Frankrike där en stor del bedöms ha
asylskäl och får uppehållstillstånd i fyra eller tio år. En viktig skillnad
mellan Sverige och Frankrike är bedömningen av säkerhetsläget i
Afghanistan. Migrationsverket och migrationsdomstolarna i Sverige
anser att män över 18 år ska kunna etablera sig i ”säkra” delar av landet, även om de aldrig har varit där. Franska migrationsdomstolar menar i stället att en person som inte är säker i sin hemprovins inte kan
utvisas till någon del av Afghanistan. Utöver detta gör franska myndigheter en annan bedömning av personers individuella skyddsskäl. Det
är svårt att dra någon annan slutsats än att det svenska asylprövningssystemet har allvarliga brister i rättssäkerhet.

När ensamkommande ungdomar som berörs av den så kallade gymnasielagen diskuteras i media eller i den politiska debatten används ofta
uttrycket ”män utan asylskäl”. Det upprepas kategoriskt och oreflekterat som ett mantra tills allt fler uppfattar det som en faktauppgift, en
allmän sanning om alla som ingår i gruppen.
Att en människa saknar asylskäl är inte ett fastställt faktum, utan ett
resultat av en bedömning som gjorts av andra människor, i detta fall
handläggare på Migrationsverket samt jurister och nämndemän i migrationsdomstolarna. Det är omöjligt att veta om en asylsökande som
fått avslag har asylskäl eller inte. Det enda vi vet är att hen inte har lyckats bevisa sina asylskäl på ett sätt som godtagits av bedömarna. Hade
prövningen gjorts av andra personer eller andra enheter hade resultatet
kunnat bli ett annat.
Vilka pratar vi om?

Vi fokuserar här på de ungdomar som sökte asyl i Sverige under den så
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kallade flyktingkrisen och som fått avslag på sin asylansökan. Majoriteten är medborgare i Afghanistan men även andra nationaliteter ingår i
gruppen.
Några av dessa har genom den så kallade gymnasielagen fått en
möjlighet att studera på gymnasieskolan och därefter söka permanent
uppehållstillstånd, under förutsättning att de lyckats få en varaktig anställning inom sex månader efter avslutade gymnasiestudier. Men
många har fallit utanför kriterierna för gymnasielagen, till exempel genom ankomst- eller beslutsdatum. Andra kommer inte att kunna uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Alla dessa har därför fått
eller kommer att få ett beslut om utvisning till hemlandet.
Ut i Europa

Ett stort antal av dessa ungdomar har valt att inte följa utvisningsbeslutet utan har istället sökt sig vidare till andra länder i Europa. Enligt
den så kallade Dublinförordningen ska en asylsökande bara kunna få
sitt ärende prövat i ett land inom EU. De riskerar därför att skickas tillbaka till Sverige för att sedan utvisas härifrån. Men alla skickas inte tillbaka utan många får sitt ärende prövat i det nya landet. Detta ger en
möjlighet att jämföra den nya bedömningen med den som gjordes i
Sverige.
Frankrike

Många ungdomar med ursprung i Afghanistan har valt att söka asyl på
nytt i Frankrike. En orsak till detta är att en betydligt större andel
afghanska medborgare under de senaste åren beviljas asyl där jämfört
med Sverige. Under åren 2017–2019 beviljades 62–83 % av asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd i Frankrike i första instans[1]
medan motsvarande andel för Sverige är 33–46 %[2]. Till detta kommer
att migrationsdomstolen ändrar myndighetens beslut efter överklagan
i betydligt högre omfattning i Frankrike än i Sverige.
Vid asylansökan tas fingeravtryck för att undersöka om personen tidigare sökt asyl i ett annat europeiskt land. Många identifieras därmed
som tidigare asylsökande i Sverige och kan då skickas tillbaka. Men alla
identifieras inte, och av dem som identifieras kan många undvika att
återföras genom att hålla sig undan en tid eller genom att överklaga beslutet om återföring till Sverige. Det förekommer att franska migra-
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tionsdomstolar inte anser att Sverige är ett tillräckligt säkert asylland
för afghanska medborgare och därför stoppar återföring enligt Dublinförordningen[1 s. 52].
Detta medför att ett stort antal ungdomar som fått avslag i Sverige
får sina asylskäl prövade på nytt i Frankrike. En stor del av dessa bedöms ha asylskäl och får uppehållstillstånd i fyra eller tio år. Eftersom
det inte sker någon registrering i Frankrike av vilka som tidigare sökt
asyl i Sverige är det inte möjligt att fastställa hur många personer det
rör sig om. Men frivilligorganisationer såväl i Sverige som Frankrike
vittnar om att det rör sig om ett stort antal. Det kan vara så mycket
som tusen personer eller fler.
Insamlat material

Genom personliga kontakter efter upprop i olika nätverk har vi kännedom om 63 personer som lämnat Sverige mellan 2017 och 2020 efter
avslag på asylansökan och därefter sökt och fått uppehållstillstånd i
Frankrike. Av dessa har 11 fått tio års uppehållstillstånd, 39 har fått
fyra år medan resterande 13 inte har uppgett uppehållstillståndets
längd. Alla dessa är således ”män utan asylskäl” som av olika skäl fått
rätt till uppehållstillstånd i Frankrike. De vi fått kontakt med är bara en
bråkdel av alla som fått liknande beslut. Men de är tillräckligt många
för att ge en fingervisning om andelen som beviljas flyktingstatus och
tio års uppehållstillstånd. Mycket talar för att det rör sig om ca 20 % av
hela gruppen.
För att kunna förklara den stora skillnaden mellan bedömningen i
länderna skulle det vara nödvändigt att studera ett antal ärenden i detalj. Här vill vi ge några exempel på hur ”män utan asylskäl” har bedömts i de två länderna.
Omid
Omid är född och uppvuxen i Iran. Han tillhör folkgruppen hazara
och är shia-muslim. Som asylskäl berättar Omid om en släktfejd som
tvingade hans föräldrar att fly till Iran innan han föddes. Omid berättar att hans liv skulle vara i fara i Afghanistan på grund av denna
släktfejd, som fortfarande utgör ett hot för familjen.
Han har dessutom ingen anknytning till Afghanistan, det finns endast en moster kvar där, som han inte har kontakt med. Hans föräldrar
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kommer från ett område som inte räknas till de mest konfliktdrabbade.
I Sverige ansåg Migrationsverket att Omid inte kunde ha någon personlig hotbild i Afghanistan eftersom han aldrig bott där. Vid beslutstillfället hade han blivit ”vuxen” efter ålderuppskrivning med några
månader och borde alltså inte ha några svårigheter att etablera sig,
eventuellt i ett annat område än det som hans föräldrar kom från. Han
fick avslag i alla instanser.
Omid kom till Frankrike 2018 efter tre år i Sverige. Först fick han
beslut om återföring till Sverige enligt Dublinförordningen, men han
vann i domstolen och kunde därmed söka asyl i Frankrike. Han fick
dock avslag i första instans, det vill säga franska migrationsverket
OFPRA. Han överklagade men på grund av pandemin fick han vänta
länge på domstolsförhandlingen. Under våren 2021 fick Omid flyktingstatus och tio års uppehållstillstånd av franska migrationsdomstolen CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile).
Som motiv till beslutet anges att Omid är född och uppvuxen i Iran
och aldrig har varit i Afghanistan. Detta gör honom extra sårbar och
utsatt. Det är känt att afghaner från Iran diskrimineras, de kan utsättas
för kränkande handlingar och våld. Afghaner anser att de som vuxit
upp i Iran är för västerländska och de beskylls för att stödja den
iranska regimen. De har alltså mycket svårt att etablera sig i Afghanistan.
Domen tar inte alls upp släktfejden som Omid berättat om.
Amir
Amir kom till Frankrike våren 2020, precis innan corona-pandemin
bröt ut. Han hade då varit i Sverige i drygt fyra år. Amir är hazara från
Ghazni-povinsen. Han konverterade till kristen tro efter ankomsten till
Sverige. När han hade sin asylintervju var han ännu inte döpt, men han
hade redan kontakt med kyrkan och hade deltagit i gudstjänster och
läst bibeln. Han gillar att prata om religion och politik, har läst mycket
och har mer kunskap om bibeln än de flesta.
Det har varit svårt för Amir att berätta sin personliga historia, hans
familjemedlemmar mördades av talibaner och han har ingen familj alls
kvar i Afghanistan. Amir lider av post-traumatiskt stress-syndrom,
PTSD. Han har försökt ta sitt liv och har varit inlagd på sjukhus. Migrationsverket i Sverige ansåg inte att detta var tillräckliga asylskäl. De
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ifrågasätter inte att han är hazar och kommer från Ghazni. Han anses
dock som en vuxen man, frisk och arbetsför. Om han tror att hans liv
är i fara i Ghazni kan han åka till någon annan del av Afghanistan.
Sedan Amir fått avslag i alla instanser lämnade han in en anmälan
om verkställighetshinder (VUT) där han begärde ny prövning med
hänsyn till att han konverterat till kristen tro. Migrationsverket medger
att kristna är hotade i Afghanistan, men de ifrågasätter om Amir verkligen är genuint kristen och om han verkligen kommer att utöva sin
kristna tro i Afghanistan. Att Amir döptes först 2017, efter att han fått
avslag på asylansökan, tolkas av Migrationsverket som att det inte
handlar om genuin tro, och han anses inte ha bevisat att han faktiskt
kommer att utöva sin tro i Afghanistan. Han uppfattas alltså inte som
trovärdig. Migrationsdomstolen går helt på Migrationsverkets linje.
I Frankrike berättar Amir om samma asylskäl för franska migrationsverket OFPRA: Han är hazar från Ghazniprovinsen, hans familj
mördades av talibaner och han är konvertit. Amir var missnöjd med
tolken, som uppenbart inte gillade konvertiter. Utan att förstå franska
märkte han att översättningen var väldigt kortfattad i jämförelse med
det han berättat på dari. Han skrev ett brev och påpekade detta, och
begärde en ny intervju. Men i november 2020 fick han avslag på sin
asylansökan.
Överklagan lämnades in till franska migrationsdomstolen CNDA,
och Amir blev kallad till ny intervju i april 2021. Intervjun fokuserar på
de delar av Amirs berättelse som OFPRA ifrågasatte när de gav avslag.
Vid förhandlingen medverkade tre domare, en ordförande, en referent,
Amir och hans advokat. Amir fick berätta om sin personliga utveckling
som kristen och sin syn på kristendomen. Amir upptäckte att det var
samma tolk som på OFPRA. Advokatens känsla efter domstolsförhandlingen var väldigt positiv, han tyckte att Amir hade svarat bra på
alla frågor. Amir själv var skeptisk. Svaret kom tre veckor senare: Han
fick flyktingstatus och tio års uppehållstillstånd. Domstolen ansåg att
han var trovärdig, genuint kristen med god kunskap om bibeln och om
kristen tro.
Mohsen
Mohsen kom till Sverige 2015 och var då nästan 18 år. Han hade en
äldre bror i Sverige som kommit 2012 och som hade uppehållstillstånd.
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Migrationsverket trodde först inte att de var bröder. Ett DNA-test visade att de med 99,9 % säkerhet är bröder. Även en åldersbedömning
gjordes, och det fastslogs att Mohsen var 18. Därför togs ingen hänsyn
till att Mohsen hade en äldre bror i Sverige.
Mohsens främsta asylskäl är dock att han är homosexuell. Han hade
haft en pojkvän i Afghanistan, och hade en i Sverige vid intervjutillfället. De bodde då dessutom tillsammans och pojkvännen hade skrivit
ett intyg om deras förhållande. Intervjun i Sverige tog fyra timmar och
resulterade i avslag. Mohsens historia bedömdes inte som trovärdig.
Mohsen kom till Frankrike i september 2019, han fick en normal
asylprocess och blev kallad till intervju i mars 2021. Mohsen berättar
om sin homosexualitet och även att han inte längre praktiserar någon
religion. Han visar samma intyg från pojkvännen i Sverige (som fortfarande är hans pojkvän, och som kommer regelbundet till Frankrike för
att hälsa på). Mohsen hade även ett intyg från en fransk organisation
som stödjer HBTQ-flyktingar. Intervjun varade i en och en halv
timme. 24 dagar senare kom beskedet: Mohsen fick flyktingstatus och
tio års uppehållstillstånd.
Olika bedömningar

Varför är det så stor skillnad mellan Frankrike och Sverige i bedömningen av asylskäl för afghanska medborgare? En stor del av förklaringen ligger i bedömningen av säkerhetsläget i Afghanistan. I båda
länderna anses stora delar av landet vara alltför osäkert för att någon
ska kunna utvisas dit. Men till skillnad från franska myndigheter tilllämpar Sverige så kallad internflykt inom Afghanistan. Det innebär att
den som själv eller vilkens föräldrar tvingats fly från förföljelse i hemprovinsen ska kunna etablera sig i någon av landets få ”säkra” provinser, till exempel Kabul, Herat eller Mazar-e-Sharif. Formellt ska
Migrationsverket kunna visa att internflykt är ett rimligt alternativ i
det enskilda fallet, men denna bedömning görs regelmässigt för samtliga män över 18 år. Funktionshinder, vårdkrävande sjukdom eller att
personen aldrig satt sin fot i Afghanistan utgör inget hinder.
I kontrast till detta anser franska migrationsdomstolar att en person
som inte är säker i sin hemprovins inte kan utvisas till någon del av
Afghanistan. De som vuxit upp utanför Afghanistan anses i detta sammanhang särskilt sårbara. Följden blir att en mycket stor andel av de
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afghanska ungdomar som söker asyl i Frankrike får uppehållstillstånd i
minst fyra år.
Till detta kommer de som får flyktingstatus och därmed tio års uppehållstillstånd. I deras fall handlar det alltså inte bara om en generell
bedömning av situationen i Afghanistan. För dessa har franska myndigheter gjort en annan bedömning i det enskilda fallet jämfört med
Migrationsverket och migrationsdomstolen i Sverige. Vid bedömningen i Sverige har den asylsökande inte blivit trodd, alternativt har
de åberopade asylskälen inte ansetts vara tillräckliga för att utgöra
skyddsgrund.
Beslut i asylärenden fattas utifrån ett antal faktorer som ska vägas in.
Men det finns forskning som visar att den sammanvägda bedömningen är beroende av en allmän uppfattning som råder inom institutionen vid tillfället om vad som är flyktingskäl, vad som är rimligt och
kan vara sant i en asylsökandes berättelse, och att enskilda beslutsfattare anpassar sig till den rådande kulturen i gruppen[3]. Den stora skillnaden mellan asylbeslut i Sverige och Frankrike rörande afghanska
medborgare skulle delvis kunna bero på vilka attityder som spridits
inom myndigheterna.
Flera av ungdomarna berättar att de blivit bemötta på helt olika sätt
i Sverige och Frankrike. Vid asylutredningen hos svenska Migrationsverket upplevde de sig ifrågasatta och misstrodda medan de hos
OFPRA togs på allvar[4].
En annan viktig skillnad är den franska migrationsdomstolens roll.
CNDA är helt fristående i förhållande till OFPRA. Som vi såg i exemplet Amir är OFPRA inte närvarande vid förhandlingen i ett asylärende
trots att de är den sökandes motpart. CNDA:s uppgift är att värna om
asylrätten, och en av de tre domarna är utsedd av UNHCR, medan de
två andra utses av det franska domstolsväsendet. Det är också betydligt
vanligare i Frankrike än i Sverige att domstolen ändrar myndighetens
beslut.
Slutsats

Det kan givetvis finnas en rad orsaker till att samma person bedöms
olika vid två olika tillfällen, och vi har här bara kunnat visa ett fåtal exempel. Men kvar står det faktum att ett stort antal personer som bedömts sakna asylskäl i Sverige något år senare av franska myndigheter
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bedömts ha asylskäl. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att
det råder stor brist på rättssäkerhet i det svenska asylprövningssystemet. Påståendet att en grupp människor saknar asylskäl säger mer om
de myndigheter som gjort bedömningen än om de berörda personerna.
Referenser: Se sid. 513
Se även

Holmgren, Terje; Vesterlund, Helena. Januari 2019 – Asylprövning av
afghanska medborgare. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad
hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S,
Lundberg A. Linköpings universitet 2021.

Avslag i Sverige – asyl i andra länder.
Två kvinnors berättelser
Anna Lindberg
Det händer ofta att det svenska Migrationsverket avfärdar kvinnors
asylskäl och att samma asylskäl sedan bedöms som genuina i andra
EU-länder. Två av dessa kvinnor är Aminah, som fick avslag i Sverige
och asyl i Frankrike, och Aisha som fick avslag i Sverige och asyl i
Tyskland.
Aminah

Aminah är född i Iran, dit hennes föräldrar hade flytt från Afghanistan på grund av hot från talibanerna. Mot sin vilja blev hon bortgift
med en äldre afghansk man i Iran, som också var våldsam mot Aminah. Hon var då 17 år.
Aminah flydde tillsammans med sin pojkvän och kom så småningom till Sverige. Migrationsverket bedömde att hennes historia var
trovärdig, men sa samtidigt att hon inte kunnat bevisa att exmannen
utgör ett hot mot Aminah och hennes nye man/pojkvän. Därför, menade Migrationsverket, skulle de utvisas till Afghanistan. En oengage-
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rad advokat missade att ansöka om verkställighetshinder och paret
hade inga andra kontakter som kunde hjälpa dem. 2020 flydde de från
Sverige till Frankrike, där de efter ett halvår fick asyl.
Aisha

Aisha är född i Afghanistan som ett av fem syskon och uppvuxen i
Iran dit familjen flydde på grund av talibanernas hot. När en äldre
släkting från Afghanistan besökte familjen våldtog han Aisha, något
som hon inte vågade berätta för någon.
När Aisha var 13 år flydde hela familjen till Sverige. Alla i familjen
fick utvisningsbesked. De äldre syskonen flydde från Sverige vid olika
tillfällen. Omständigheterna gjorde att de inte kunde söka asyl i
samma EU-land, så de splittrades och hamnade i tre olika europeiska
länder.
Aisha berättade för sin advokat om våldtäkten och rädslan för att
släktingen ska tvinga till sig äktenskap eller se till att hon blir exkluderad från samhället och straffad. På grund av detta ansökte advokaten
om verkställighetshinder, men Migrationsverket avslog det utan att
låta Aisha berätta sin historia. Det var inget nytt skäl, skrev Migrationsverket, utan endast en upptrappning av tidigare skäl. De bedömde att hon hade ett manligt nätverk i Afghanistan genom den
äldre släktingen och därför kunde utvisas dit i och med att hon hunnit fylla 18 år.
Hösten 2020 flydde Aisha tillsammans med sina föräldrar från Sverige till Tyskland, där de beviljades uppehållstillstånd efter några månader. Familjen som kommit tillsammans till Sverige är nu utspridda i
fyra olika EU-länder – men har åtminstone undkommit utvisning till
Afghanistan.
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5.1 Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet
och volontärarbete
Birgitta Göransson
Krismottagningen inom Skyddsvärnet i Göteborg byggdes upp 2015 för
att hjälpa unga ensamkommande flyktingar med kris- och stödsamtal.
De totalt över 3 500 behandlingssamtal som vi haft har gett en djup
och bred insikt i de ungas situation och historia, hur de mår och hur de
behandlats i asylprocessen. Detta gör det möjligt att vidga perspektivet
till en bild av hur vi i Sverige tagit emot dessa unga.
De ungdomar vi mött har varit med om många och mycket svåra
trauman. Alla har flytt för att rädda sitt liv. Ingen har haft någon kriminell identitet eller missbruk vid ankomsten. Enligt vår bedömning
har alla varit i den ålder de uppgivit. Berättelserna vi fått ta del av är
trovärdiga och helt unika för varje individ.
Vi har kunnat se hur de unga ensamkommandes psykiska ohälsa
ökat under åren. Vårt behandlingsarbete har under åren blivit alltmer
suicidförebyggande; vårt arbete har fått vidgas att omfatta alltmer psykosociala insatser.
Hjälparna i civilsamhället och bland professionella har försökt motverka avhumanisering och rättslöshet. Men de har traumatiserats av
att de värderingar och konventioner som de har trott gällde i Sverige
visat sig inte gälla. Tilltron till politiken har skadats.
Skyddsvärnets krismottagning i Göteborg

Skyddsvärnet i Göteborg bildades 1914 och har sedan dess arbetat med
att stödja olika socialt utsatta grupper med olika insatser. Krismottagningen byggdes upp 2015 av 10 legitimerade psykologer, socionomer
och leg. psykoterapeuter för att ge kris- och stödsamtal. Majoriteten
var pensionärer. Vi ville alla göra en insats som professionella volontärer för att hjälpa en grupp unga människor i ett läge när samhällets resurser var hårt ansträngda. Tillsammans har vi en bred och mångårig
erfarenhet av behandlingsarbete med olika patientgrupper inklusive
flyktingar inom olika myndigheter och förvaltningar, psykoterapimottagningar och idéburen verksamhet.
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och leg. psykoterapeuter för att ge kris- och stödsamtal. Majoriteten
var pensionärer. Vi ville alla göra en insats som professionella volontärer för att hjälpa en grupp unga människor i ett läge när samhällets resurser var hårt ansträngda. Tillsammans har vi en bred och mångårig
erfarenhet av behandlingsarbete med olika patientgrupper inklusive
flyktingar inom olika myndigheter och förvaltningar, psykoterapimottagningar och idéburen verksamhet.
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Vid starten tog Krismottagningen enbart emot ungdomar boende
på något av de 14 mindre ungdomsboenden, som skapats av en grupp
idéburna organisationer i samverkan. När Göteborgs stad slutade köpa
dessa platser och de fick läggas ner, tog vi emot ungdomar oavsett boendeform. De hade ännu större behov av stöd när de psykosocialt välfungerande boendemiljöerna stängdes.
Mottagningen var organiserad inom Skyddsvärnets socialmedicinska enhet, och vi hade möjlighet att konsultera en psykiater när det
behövdes för bedömning och medicinering. Krismottagningen fungerade som ett komplement till offentlig vård och vi samarbetade vid behov med BUP, Flyktingmedicinska mottagningen och Flyktingbarnmottagningen. Eftersom vi arbetade ideellt tog vi emot klienter i den
omfattning de önskade och orkade. Totalt har vi givit 3 500 behandlingssamtal åren 2015–2020 till bortåt 200 ungdomar; under 2020 i
mycket begränsad omfattning på grund av coronapandemin.
I huvudsak arbetade vi psykoterapeuter med kris- och stödsamtal,
men handledning av personal, frivilliga familjehem och fadderfamiljer
förekom också. För att sprida kunskap hade vi föreläsningar. Politiker
informerades om målgruppen och konsekvenser av den tillfälliga lagstiftningen via brev till ansvariga ministrar, riksdagspolitiker och lokalt
ansvariga politiker. Även tjänstemän inom Socialtjänsten i Göteborg
fick information.
Ungdomarna

De flesta ungdomarna på Krismottagningen har kommit från Afghanistan, eller varit afghaner som bott hela livet som flyktingar i Iran eller i vissa fall Pakistan. En del kom från Somalia och Syrien, och
enstaka från Irak eller Eritrea. De enstaka flickor som varit aktuella har
utsatts för upprepade våldtäkter, hedersrelaterade mordhot, och har
flytt från tvångsäktenskap och misshandel. Behandlingssamtalen genomfördes med telefontolk och i enstaka fall tolk i rummet när det behövdes. Senaste åren har de flesta unga kunnat tala svenska.
De flesta pojkar som flytt från Afghanistan har tvingats på flykt sedan familjen, oftast fadern, utsatts för våld och de själva riskerat
samma öde, eller att de vägrat ansluta sig till talibangrupper och lära
sig om Jihad. De ungdomar som vuxit upp i Iran som flyktingar tillsammans med sina föräldrar har flytt eftersom Iran utvisade dem till-
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baka till Afghanistan om de inte lät sig rekryteras till soldater i den
iranska armén. En del har flytt tillsammans med familjen, och under
flykten kan de ha tappat kontakten med familjen. Vi har fall där familjen skjutits till döds under flykten, eller gripits och skickats tillbaka till
Afghanistan eller Iran.
De ungdomar vi mött har samtliga varit med om många och mycket
svåra trauman. Exempelvis har fäder och farbröder avrättats av talibaner eller Al Shabaab inför deras ögon, eller förts bort med hot om att
de ska återkomma och hämta äldste sonen. De unga har flytt i all hast
från en kaotisk och farlig situation, ibland ombedda av mödrar och
släktingar. I några fall har hela deras familj mördats då de själva var
borta från hemmet. En del har utsatts för misshandel under hela uppväxten, av sina fäder eller andra vuxna i byn, när de unga inte aktivt
gått till moskén eller velat gå i koranskolan. En del har stötts ut ur bygemenskapen och misshandlats av andra vuxna och mobbats av andra
barn. Många av de unga männen har utsatts för sexuella övergrepp av
vuxna. Någon blev vittne till när vännen våldtogs av byns imam. Familjen med den våldtagna sonen stöttes ut ur bygemenskapen och
måste lämna byn. Det är en stor skam att bli våldtagen.
Under flykten har en del misshandlats svårt, våldtagits, placerats på
tvångsinstitution eller fängelse där de kedjats och trängts ihop med allvarligt sjuka; fått mycket lite mat men utsatts för desto mer misshandel
med piskor och käppar av fångvaktarna. En del har upplevt ren tortyr.
Många som flytt över havet har svåra upplevelser av att se människor
drunkna. De har ofta varit tvingade att försöka ta sig över havet flera
gånger.
Alla har flytt för att rädda sitt liv, inte för att få ett bättre liv i ett välfärdsland. De flesta har inte haft någon plan på att söka sig just till Sverige, utan endast att nå något land i Europa.
Ingen av de ungdomar vi mött på mottagningen har haft någon kriminell identitet eller missbruk vid ankomsten. Enligt vår bedömning
har alla i stort sett varit i den ålder de uppgivit. I Afghanistan registreras ofta enbart året man föds, fadern och farfaderns namn samt orten
man är född i. Man känner ofta inte till sin födelsedag och familjen har
aldrig talat om den.
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Behandlingsarbetet

Genom att bedrivas i en idéburen organisation som Skyddsvärnet har
det psykoterapeutiska arbetet kunnat anpassas helt efter de ungas behov. Behandlingskontakten är frivillig och kan prövas under några
samtal. Om behandlingen avslutas kan den unge vid nya kriser återkomma till samma terapeut. Längden på samtalen och mängden samtal anpassas till den enskildes behov i ett samarbete mellan
psykoterapeuten och den hjälpsökande. En förutsättning för krisbearbetning är att en tillitsfull behandlingsrelation skapas. Vid Krismottagningen bygger den på trygghet och kontinuitet, och begränsas inte av
geografiska eller åldersmässiga hinder och påtvingade separationer. Behandlingen kan fortsätta även om den unge fyller eller skrivs upp till
18 år, och oavsett om han bor på ett ungdomsboende eller inte.
Behandling pågår så länge den unge och psykoterapeuten bedömer
att den behövs, eller så länge den unges livsomständigheter gör den
möjlig att upprätthålla. Exempelvis kan den unge av Migrationsverket
efter åldersuppgradering flyttas långt bort från Göteborg till ett asylboende där han varken kan fortsätta skolan eller behandlingskontakten.
Vi har mött motiverade unga som trots timmars resväg varje gång ville
och försökte åka från asylboendet till skolan och sin psykoterapeut.
Men respengar saknades och Skyddsvärnet hade inte resurser. Psykologen skrev intyg om behovet men det fanns inte medel till bussbiljett på
asylboendet. Socialtjänsten ansåg sig inte kunna bistå med respengar
eftersom hen var placerad på Migrationsverkets asylboende.
Asylberättelser

Berättelserna har växt fram i den takt de unga klarat av att berätta.
Ofta krävdes många samtal. Under berättelserna visade de ofta stor
vånda inför traumatiska upplevelser, såsom ångest, sorg och förtvivlan.
De kunde gråta ohejdat så att samtalet måste avbrytas, eller bli
stumma. Några fick medvetanderubbningar, föll ihop och kunde inte
kommunicera.
Många saknar språk för att uttrycka känslomässiga tillstånd. Orden
saknas helt enkelt i deras språk. Psykisk ohälsa beskrivs ofta i kroppsliga symtom. Minnen kan komma efter mycket lång tid av regelbunden
och trygg kontakt.
Homosexualitet är ett område som är djupt skambelagt i deras kul-
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tur och betraktas som en psykisk sjukdom. En del har flytt efter att deras homosexuella läggning uppdagats. De har misshandlats eller stötts
ut från familjen. De har svårt att tala om den även i kontakten med oss.
Vid första intervjun på Migrationsverket kan de oftast inte ta upp det.
De vill ha hjälp från vår läkare att få en medicin mot denna ”åkomma”.
Berättelserna vi fått ta del av är trovärdiga och helt unika för varje individ.
Målgruppen ensamkommande ungdomar är extremt separationsskadad eftersom de tvingats lämna alla trygga relationer i sitt hemland,
och ofta förlorat dem efter mord eller avrättningar. De beskriver hur
fint det var att bli välkomnad i Sverige och möta engagemang och stöd
av volontärer, god man och kontaktmän på ungdomsboende. Någon
sa: ”Jag kände mig inte längre som ett djur utan som en människa”. De
visade stor glädje över att få studera och gå till skolan. En pensionerad
lärare som var läxläsare på Skyddsvärnet sa: ”Det är som att ha roliga
timmen när man hjälper de här ungdomarna.”
Ungdomarna sökte till Krismottagningen för att få hjälp med sömnstörningar, ångest, mardrömmar och flashbacks av trauman. De fick
sätta ord på sina upplevelser i en trygg situation. Vi förklarade att deras
reaktioner inte är orsakade av psykisk sjukdom utan är normala reaktioner på extrema upplevelser. I behandlingsrelationen kunde de berätta allt och blev sedda. Vi hade sekretess och de kände sig trygga. Vi
arbetade med att stärka deras självkänsla, påtalade deras styrkor och
lärde dem copingstrategier som kunde minska oron. I början av vår
verksamhet under år 2016 kunde vi se ungdomar utvecklas och
mogna. Den psykiska hälsan blev bättre. Kontakten med Krismottagningen kunde avslutas.
Genom engagerade svenska volontärer som erbjöd allehanda stöd;
som läxläsning, språkkafé, boende, god man-stöd, fritidssysselsättning
och dessutom en personlig relation, fick de nya trygga anknytningspersoner. Integrationen startade snabbt efter ankomsten. Ungdomarna
fick alltmer tillit, och upplevde att de var värda något.
När asylprocessen kom igång, och de såg hur kamrater upplevt en
plågsam asylintervju och blivit åldersuppskrivna, så ökade stressen och
ångesten inför alla oförutsedda påfrestningar som kunde komma. De
återkom till Krismottagningen, eller kom som nya patienter, efter att tidigare ha varit stabila. Asylprövningen i sig innehöll en mängd nya
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traumatiserande situationer som långa väntetider, asylintervju och åldersbedömning. Socialtjänstens beslut bidrog till ytterligare problem.
Traumatiserande situationer i asylprocessen

Väntetider
De långa väntetiderna har varit mycket plågsamma. Oron växer, rädslan att skickas tillbaka väcker dödsångest och stressen ökar. Enligt EU:s
asylprocedurdirektiv ska asylprocessen ta 6 månader, under särskilda
omständigheter kan den förlängas till 12 månader men absolut inte
längre än 18 månader. Vi har haft fall som väntat i 24 månader innan
de kom på första intervjun, då i försämrat psykiskt skick inför den intervjun som är den viktigaste i deras liv. De unga som kom till Sverige
2015 har i många fall fått vänta totalt 4–5 år, alltså över 50 månader, på
sitt slutliga asylbeslut.
Asylintervjun
Asylintervjun blev en chock för många. Stressnivån var mycket hög efter den långa väntan med konstant rädsla att bli utvisad och dödad i
hemlandet. En del klarade väntan bättre. De hade starka psykiska försvar, förträngde minnen, behärskade sig och fungerade någorlunda under intervjun. Alla ställde höga prestationskrav på sig själva och ville
kunna svara på alla frågor. Lång tid hade gått sedan de lämnade sin berättelse vid ankomsten.
Under stress fungerar inte minnet som vanligt. Under krigs- och
flyktförhållanden blir allt förvirrat och flyter samman. Då blir det svårt
att minnas exakt när, var och i vilken ordning saker och ting hände. Efter plötsliga och oväntade händelser minns vi ofta knivskarpt det centrala i händelsen, som dödshotet, misshandeln eller ögonblicket då
båten började ta in vatten, medan det som hände före eller just efteråt
lätt suddas ut. Hjärnans minnescentrum försöker sedan rekonstruera
händelseförloppet så att berättelsen ska få mening. Men hjärnan får då
pröva sig fram och ändrar sig ibland för att sammanhanget ska bli rimligt. Allt detta sker oftast utan att vi själva är medvetna om det. Minnen
av grymma övergrepp som tortyr eller grova sexuella kränkningar kan
vara svårt att närma sig överhuvudtaget eftersom de väcker mycket
skam och smärta. Att berätta om traumatiska händelser är svårt.
Många har blockerat minnena, och de kommer fram endast i en lugn

253

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 254

och trygg situation där man känner tillit till den man samtalar med
och känner sig respekterad.
Migrationsverkets utgångspunkt för asylintervjun tycks vara att alla
ljuger om de inte kan berätta om alla detaljer. Den unge måste bevisa
att han talar sanning genom att kunna svara på en mängd detaljerade
frågor. Utfrågningen påminner mer om ett polisförhör med snärjande
frågor, där man ska beslå den intervjuade med lögner, än en intervju
där en asylberättelse ska fångas upp. Intervjufrågorna vilade inte på
kunskap om hur minnet fungerar under upplevelser av trauma, inte
heller på kunskap om bemötande av människor i kris. Ungdomarna
skulle i en för dem fientlig atmosfär berätta om det värsta de varit med
om, sådant de knappt kunde sätta ord på, och som väckte stark ångest
och skamkänslor. Att berätta det svåraste man upplevt och inte bli
trodd har skadat ungdomarna.
Vid genomläsning av avslag på asyl har skälen i de flesta fall motiverats med att den unge inte kunnat lämna en tillförlitlig historia. Under
åren som gått har Migrationsverket krävt allt starkare bevis. Handlingar som godkändes tidigare underkänns numera.
När de unga återkom till våra behandlingssamtal efter intervjun på
Migrationsverket var många förtvivlade över att de inte förstått eller
inte kunnat svara på frågorna. Några var upprörda över tolkar som
inte kunnat deras språk. I en del fall var handläggarens missuppfattningar tydliga. När den unge försökte korrigera vägrade handläggaren
ändra.
Under vår kontinuerliga kontakt och på grund av den långa väntetiden har vi haft många samtal med den unge. Vi har fått fylliga, detaljerade och trovärdiga berättelser. Vi har därför, inför överklagande av
asylprövningar, skrivit yttranden till både Migrationsverket och domstolen för att ge myndigheterna ett bättre underlag för bedömningen.
Migrationsverket har i majoriteten av fallen inte beaktat våra yttranden. Endast i enstaka fall har domstolen ändrat Migrationsverkets beslut. Domstolen tycks schablonmässigt följa Migrationsverkets avslag.
Man gör i ytterst få fall en egen prövning av Migrationsverkets bevisvärdering.
Migrationsverket gjorde 2016 en egen uppföljning av sina beslut[1].
Man sammanfattade med ”att den rättsliga kvaliteten i asylbesluten
inte är tillfredsställande”. 42 % av besluten var för dåligt motiverade, 15
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% var felaktiga eller diskutabla. En motsvarande uppföljning 2017 visade på vissa förbättringar, men omfattningen av felaktigheter var fortsatt stor[2]. Sedan dess har man slutat med denna typ av uppföljning.
Krismottagningens erfarenhet av åldersbedömningar

Vår samlade erfarenhet är att de åldersbedömningar, som genomförts
av Migrationsverket i samband med våra patienters asylansökan, inte
följer råden från Statens medicinsk-etiska råd. Migrationsverket väger
inte in andra professioners bedömningar när de ska bedöma den unges
ålder och respekterar inte principen om the benefit of the doubt. Det
har vi erfarit när vi läst deras beslut i samband med överklagande till
Migrationsdomstolen. I de fall där vi haft en lång kontakt med den
unge har vi har gjort en del åldersbedömningar och skickat intyg till
Migrationsdomstolen. Ofta har vi också inhämtat synpunkter från andra som mött den unge under lång tid; lärare, socialsekreterare, god
man och kontaktpersoner vid boenden. I enstaka fall har domstolen
vägt in våra synpunkter och ändrat Migrationsverkets beslut och åldersuppskrivning, men i de allra flesta prövningar tycks Migrationsdomstolen inte alls göra någon egen bevisvärdering utan följer
schablonmässigt Migrationsverkets bedömning.
De flesta av de ungdomar vi mött har skrivits upp i ålder till 18 år,
ibland från 15 år. Att inte bli trodd när man uppger sin ålder påverkar
den unge starkt. Åldern är en del av identiteten, och att bli ifrågasatt
och indirekt beskylld för lögn bidrar till att de tappar tillit och hopp.
Det är också en kränkning av deras mänskliga rättigheter.
18-årsgränsen

Andra påfrestningar som allvarligt försämrade ungdomarnas psykiska
hälsa var att 18-årsgränsen också utsatte dem för en mängd nya svåra
separationer. När de fyllde 18 år, eller bedömdes som 18 år, skrevs de
utan varsel ut från ett tryggt ungdomsboende där de ofta hade utvecklat nya anknytningsrelationer till kontaktpersoner. De fick inte behålla
sin gode man som i många fall blivit en mycket viktig och trygg vuxen
relation. De måste byta socialsekreterare från en som var expert på att
hjälpa ungdomar till en okänd som arbetade med vuxna. Behandlades
de inom BUP måste de skrivas ut.
Socialtjänsten i Göteborg ansåg sig inte ha något ansvar att hjälpa
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dessa ungdomar eftersom de skrivits upp till 18 år, trots att åldersbedömningen inte vunnit laga kraft. Vi har även fall där de unga hade
afghanska pass som visar att de är 15 år. Migrationsverket avfärdar passen utan att bevisa att de är förfalskade eller på annat sätt ogiltiga. De
hänvisar till sin uppfattning att offentliga handlingar från Afghanistan
har lågt bevisvärde.
Socialtjänsten följer bara Migrationsverkets åldersbedömning utan
att göra en egen värdering, trots att de har denna möjlighet. För dessa
ungdomar väljer de bort att följa sin egen praxis, som generellt innebär
ansvar för ungdomar upp till 21-årsålder. De bortser från Barnkonventionen, som under åren 2015 till 2019 skulle beaktas vid alla beslut om
barn och som från 2020 är en bindande lag. Socialtjänsten påverkades i
majoriteten av fallen inte heller av våra yttranden om behov av stöd
och trygghet i basomhändertagandet. Trots dessa centrala beslut inom
Socialförvaltningen i Göteborg kunde en del socialsekreterare göra individuella bedömningar i de fall där vi var engagerade. I samarbete
kunde vi få dessa unga att resa sig, fungera bättre och fortsätta gå i skolan eller arbeta.
Förändring av den psykiska hälsan

Under tiden vi varit verksamma har vi kunnat se hur de unga ensamkommandes psykiska ohälsa ökat. De har rest sig efter besvikelser och
krisreaktioner, återkommit i balans och kunnat fortsätta skolan eller
arbetet. När tillvaron återigen blev oförutsägbar och osäker med nya
väntetider och prövningar tappade de fotfästet så att deras funktionsnivå blev allt sämre, vilket blev tydligt i de årslånga kontakter vi hade.
Tilliten och hoppet grusades samt gamla trauman väcktes till liv.
Sömnstörningarna ökade, koncentrationsförmågan och minnet försämrades, maktlösheten ökade liksom symtomen på depression och
suicidtankar. De kroppsliga symtomen på stress ökade också; med huvudvärk, håravfall, ångest, panikångest och ätstörningar. Kroppen är
för många språket för att uttrycka det psykiska lidandet.
I särskilt sårbara fall kunde Migrationsverkets tolkning av deras berättelser, åldersbedömningar och överflyttningar från ett tryggt boende
till ett asylboende leda till allvarliga suicidförsök. De kognitiva funktionsstörningarna påverkade skolprestationer till det sämre och de
unga hade svårt att minnas avtalade besök mm. För varje ny prövning
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minskade kapaciteten. En del slutade skolan när de blev hemlösa. De
frivilliga familjehemmen, och även andra boendeformer skapade av
ideella sektorn, blev avgörande för att förhindra ytterligare försämring.
Även andra volontärinsatser som exempelvis läxläsning, språkcafé och
idrotts- aktiviteter samt andra möten med engagerade medmänniskor
gav ungdomarna tillbaka känslan av människovärde.
Vårt behandlingsarbete har under åren blivit alltmer suicidförebyggande. Konsultationer hos vår psykiater ökade, ungdomarnas behov av
medicinering likaså. Vårt arbete har fått vidgas att omfatta alltmer psykosociala insatser. Vi fick hjälpa dem genom att mobilisera och samarbeta med advokater, socialtjänst, skolan, sjukvården och ideella krafter.
Men vi har givetvis också positiva exempel på ungdomar som trots
djupa svackor kunnat resa sig igen och ta nya tag under tiden vi hjälpt
dem.
Forskning om den psykiska ohälsan hos ensamkommande

I januari 2018 redovisades en kartläggning, på uppdrag av Socialstyrelsen, av självskadebeteende och självmord bland ensamkommande barn
och unga i Sverige under åren 2015–2017[3]. Resultaten var alarm
rande. Självmordsfrekvensen bland unga mellan 10 och 21 år var 10
gånger högre bland ensamkommande ungdomar jämfört med svenska
ungdomar i samma ålder. Barn och unga från Afghanistan var överrepresenterade i gruppen ensamkommande. Suicid var den absolut
främsta dödsorsaken bland ensamkommande asylsökande barn. I
gruppen med suicidförsök dominerade också pojkar eller unga män
från Afghanistan. Se kapitel 5.2.
Socialstyrelsen har granskat studier om flyktingbarn från 40 länder.
Förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kunde hittas
hos 19–54 % och depression hos 3–30 %[4]. Ensamkommande unga
med upprepade svåra trauman, som vistats i Sverige sedan 2015, lider i
högre utsträckning av posttraumatiska symtom; 84 % av depression
och 70 % av PTSD.
I en intervjustudie om afghanska ensamkommande barn redovisas
internationell forskning från de senaste 15 åren[5]. Samtliga studier visar på sårbarheten hos ensamkommande barn, och den mycket högre
sjuklighet de har jämfört med normalpopulationen. De har också
högre grad av PTSD jämfört med övrig befolkning, och även jämfört
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med barn som kommit med sina föräldrar eller någon närstående
vuxen. Forskare konstaterar att ensamkommande flyktingbarn behöver
avsevärt stöd vid ankomsten.
I en studie om den humanitära situationen för ensamkommande
barn och unga i Sverige visar Röda Korset att avsaknaden av tillfredsställande av grundläggande humanitära behov har lett till en utbredd
psykisk ohälsa[6]. Ensamkommande upplever maktlöshet och otrygghet
i asylprocessen och är särskilt utsatta för människohandel och exploatering som prostitution, droghandel eller andra brott.
Läkare utan gränser har i rapporten ”Ett liv i limbo” kunnat visa att
ovissheten och passiviteten som karaktäriserar asylprocessen bidrar till
de asylsökandes psykiska ohälsa[7]. Studier har också visat att tidigare
psykosociala insatser kan förebygga att lindriga symptom utvecklas till
allvarligare tillstånd som fordrar specialistvård. Att erbjuda psykosocialt stöd i de asylsökandes närhet är avgörande.
”Att känna hopp och framtidstro är lika viktigt för hälsan som fysisk
aktivitet och bra matvanor”, påpekar Margareta Kristenson, professor
och överläkare i socialmedicin i Linköping i en intervju. Det finns
starka samband mellan vår fysiska och psykiska hälsa. I en studie
kunde hon visa att stress, särskilt uppgivenhet, ökade sårbarheten för
hjärtinfarkt hos medelålders män. De som utsatts för långvarig stress i
utsatta situationer visade sig få en minskad förmåga att möta stress[8].
Annan forskning av hjärnans reaktioner på långvarig stress och depression har visat att hjärnans volym efterhand minskar, vilket leder
till att kognitiva förmågor som minne, tänkande, språk och medvetande försämras. Man har fångat upp att stress och depression orsakar
en förlust av synapser hos människor så att kopplingar mellan hjärnceller inte aktiveras. Stress påverkar oss både kortsiktigt och långsiktigt.
De återuppbyggande och reparerande funktionerna i kroppen störs,
vilket leder till att kroppen blir skör och att risken för sjukdom ökar.
Kroppens växlingar mellan spänning och avslappning rubbas och påverkar dygnsrytm, blodtryck och sköldkörteln.
När lidandet går under huden på hjälparna

Vid kristillstånd och upplevda trauman påverkas alla människor på
många olika sätt. Kroppen reagerar med huvudvärk, oro, sömnstörningar, yrsel mm. Relationer påverkas. Vi isolerar oss, undviker kon-
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takter. Vi kan påverkas kognitivt med sämre koncentrationsförmåga
och minne. Emotionellt kan vi bli mer labila, med humörsvängningar
och aggressivitet. All denna påverkan har visat sig på många sätt när
det gäller ensamkommande.
Hjälpare som stått bredvid den unge under alla besvikelser, sorger,
förtvivlan och vanmakt kan också uppleva en kris, s.k. sekundär traumatisering. Känslor av sorg, förtvivlan, frustration, hjälplöshet, ilska
och maktlöshet flyttar in också hos hjälparen. Detta gäller både professionella behandlare och volontärer, gode män och familjehemsföräldrar. Risken för sekundär traumatisering ökar när man har hög
arbetsbelastning, bristande stöd i organisationen, utsätts för etisk
stress, har stort ensamt ansvar och drabbas av empatitrötthet.
Sekundär traumatisering hos hjälparen orsakas bland annat av etisk
stress. Den uppkommer när lagar, regler och konventioner inte följs av
de myndigheter som har ansvar att ta beslut. I vårt fall när ensamkommande barn och unga flyktingar drabbas av diskriminering och rättslöshet i asylprocessen, och då socialtjänsten inte följer socialtjänstlagen
och den praxis som gäller andra barn.
Barnkonventionen innehåller många artiklar som rör rättigheter för
barn på flykt. De har samma rättigheter som alla andra barn i landet;
rätt till att behålla sin identitet, få skydd och humanitärt bistånd, rehabilitering och en skälig levnadsnivå. Detta gäller oberoende om barnet
har uppehållstillstånd eller är asylsökande. Migrationsverket ska utgå
från Barnkonventionens principer om barnets bästa och barnets rätt
att höras.
Familjehemsföräldrar är den mest utsatta gruppen för sekundär
traumatisering. De lever tillsammans med den unge dygnet runt, väcks
på nätter av mardrömmar och ångest, sitter på akuten efter suicidförsök eller självskadehandlingar, ser varje dag hur den unge blir alltmer
håglös, får starka humörsvängningar eller blir aggressiv. Ser den unge
som tyckt så mycket om skolan tappa motivation, blir okoncentrerad
och inte klara skolan, släppa fritidssysselsättningar han älskat mm.
Vanmakten, rättslösheten och inhumaniteten har gjort den unge till ett
objekt i stället för ett subjekt, en människa med rättigheter. Med sin
oavlönade insats motverkar hjälparna en fördjupning av alla symtom
och minskar risken för suicid, självskadebeteende, drogmissbruk, kriminalitet. Men de saknar ofta en stödjande organisation, har ingen
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handledning och är ensamma om ett stort ansvar för en ung människas liv.
Psykoterapeuterna har en liknande situation som familjehemsföräldrarna. Vi möter och ser samma lidande, ser förändringar hos de
unga, hur de skadas i asylprocessen. Men som professionella har vi
kunskap om kriser och reaktioner som hjälper oss att förstå, vana att
möta starka och svåra känslor, och att både vara nära och hålla distans.
Vi hinner återhämta oss mellan våra möten med de unga och vi har
handledning tillsammans med andra behandlare där vi kan hämta
stöd, idéer och lasta av oss vår frustration. Trots detta kan vi inte värja
oss för de svåra känslor av sorg, oro och maktlöshet vi ser i den rättslöshet de unga utsätts för i Sverige och hur myndigheter successivt avhumaniserar dem genom sina beslut samt stänger dörrar till
vårdenheter. Vi tvingas ompröva vår tro på det svenska samhället och
politikerna. Vi blir också påverkade, trötta och nedstämda, periodvis
utmattade och sörjer när vi ser att politikerna fattar beslut om flyktingar som legitimerar främlingsfientlighet i Sverige. Vi är inte ensamma om detta. Vi har sett engagerade socialsekreterare, lärare och
juridiska ombud uppleva samma sak så djupt att de inte orkat fortsätta
arbeta med dessa unga.
Slutord

Detta har vi lärt oss: Att självmord är tio gånger vanligare bland ensamkommande ungdomar än bland svenska i samma åldersgrupp; att
de kanske fått livslånga hjärnskador med sämre kapacitet; att de fått
ökad psykisk ohälsa, tappat tillit, självkänsla och blivit avhumaniserade
under asylprocessen i Sverige. Trots detta är många av dem som ännu
är kvar i Sverige en numera väl integrerad grupp, där de allra flesta
fungerar mycket bra. Men inget av detta påverkar majoriteten av dagens politiker.
Denna grupps utsatta situation är värre än vid tidigare tillfällen då
Sveriges riksdag beviljat amnesti. Riksdagen har tre gånger mellan 1989
och 1994 beslutat att ge uppehållstillstånd till dem som väntat på beslut i mer än ett år. Moderaterna motionerade år 2001 om tillfällig amnesti, på grunden att långa handläggningstider och bristande
rättssäkerhet skapade oacceptabelt lidande. Dessa omständigheter gäller än mer idag. Men den tongivande majoriteten av politiker låter sig
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5.2. Katastrofalt många självmord bland
ensamkommande
Elisabet Rundqvist
Redan före flyktingvågen 2015 fanns dokumenterad kunskap om suicidrisk och om skyddsfaktorer för ensamkommande barn. Rutinerna för
omhändertagande av de ensamkommandes psykiska hälsa var bristfälliga. FN kritiserade Sverige för att inte skydda barnen tillräckligt.
När den tillfälliga lagen trädde i kraft 2016 uppmärksammade civilsamhället desperationen hos de unga ensamkommande som visade
sig med självmordshot, självmordshandlingar och fullbordade suicid.
Någon officiell statistik finns inte för dem som saknar personnummer.
Då forskare tog sig an problemet visade det sig att självmordsfrekvensen var tio gånger högre i denna grupp jämfört med svenskfödda ungdomar. Civilsamhället har fortsatt samla uppgifter, och sammanlagt
har minst 30 barn och unga avlidit i suicid under åren 2015–2020.
Faktorer som bidragit till den psykiska ohälsan är osäkerheten under
den långa asylprocessen, de många uppbrotten och flyttningarna samt
hotet om att utvisas till ”hemlandet” – oftast Afghanistan.
Det delade ansvaret mellan socialtjänsten, Migrationsverket, hälsooch sjukvården samt staten har gjort att ingen tar ansvar. När ungdomarna blev 18 år, på naturlig väg eller genom uppskrivning av åldern,
fick kommunerna ingen ersättning för dem och de kastades ut från
kommunens omsorg. Migrationsverket ansåg sig inte ha ansvar för den
psykiska hälsan hos de boende i förläggningarna. Hälso- och sjukvården hade inte resurser att bedriva ett suicidförebyggande arbete. Genom att undvika att samla in data har staten i sin styrning inte behövt
ta hänsyn till verkligheten.

”Varje barn eller ung person som tar sitt liv i frustration, och där vi på
något sätt har brustit längs med vägen, är ett barn för mycket. Det tycker också regeringen. Vi är också beredda att vidta åtgärder för att förbättra situationen och stötta gruppen.” Så sade socialminister Annika
Strandhäll i början av 2018[1]. Tyvärr talar verkligheten ett annat språk.
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Den 26 januari 2017 tog Ali Noori sitt liv på ett HVB-boende i Vännäs[2]. Han var långt ifrån den första ensamkommande ungdomen som
begick självmord, men hans död väckte uppmärksamhet på ett sätt
som inte skett tidigare. Samma dygn försökte ytterligare två unga i
Vännäs ta sitt liv[3, 4].
Vintern och våren 2017 eskalerade den psykiska ohälsan med självskador, självmordstankar, självmordsförsök och även fullt genomförda
suicid. Förtvivlade ungdomar annonserade sina självmordsplaner på
Facebook. Jag var en av de många vuxna som fanns på sociala medier
och försökte fånga upp signaler, lugna och trösta. Vi kände oss maktlösa.
Mitt engagemang som stöd till ungdomar ledde till att jag började
samla information om ungdomarnas självmord och självmordsförsök;
ett arbete som jag under vintern 2020–2021 har kompletterat med ytterligare intervjuer och dokumentstudier. Det insamlade materialet redovisas i bilaga F.
2017 dog minst tolv ensamkommande unga genom självmord, och
under 2018 ytterligare minst åtta. Mångdubbelt flera försökte ta sina
liv, och ännu flera hade tankar på att göra det. Hur kunde detta ske –
och vem bär ansvaret?
De frågorna försöker jag besvara. Att ta reda på vad som hände har
varit svårt och ibland omöjligt eftersom arkivhandlingar har gallrats,
eller så har jag nekats tillgång till handlingar med hänvisning till sekretess. Av hänsyn till de ungas och informanternas integritet avslöjar jag
inga namn, utom i de fall då de redan publicerats i media.
Min slutsats är att myndigheterna visste, men lät det hända. Ingen
var beredd att ta ansvar för effekterna av en flyktingpolitik som fråntog
människor deras värde och deras hopp samt drev dem till desperation.
Ytterst är detta en politisk fråga.
Många visste – men vad gjorde myndigheterna?

Civilsamhällets organisationer och volontärer fångade upp självmordslarm på Facebook, pratade och chattade med förtvivlade ungdomar,
erbjöd sovplatser, lyssnade på deras sorg och oro samt hjälpte dem att
manövrera i den obegripliga labyrinten av avslag, åldersuppskrivningar
och plötsliga uppbrott. Utan deras insatser skulle många flera ha tagit
livet av sig. Av de aktörer som beskrivs i den här texten är frivilliga och
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volontärer oftast de enda som funnits på rätt plats vid rätt tid, och erbjudit det som ligger inom en enskild persons makt att erbjuda. Varken
kommuner, landsting eller stat har lyckats skapa strukturella åtgärder
eller stöd på det sätt som hade behövts.
2015 – rapporter om självskador och suicid

Redan innan det största antalet asylsökande nådde Sverige hösten 2015
fanns rapporter om att ensamkommande barn och unga mådde dåligt
samt riskerade att ta sina liv. I början av 2015 rapporterade media att
ensamkommande barn och unga ofta mår dåligt vid ankomsten till
Sverige och har en högre tendens till självskador och suicid. Det publicerades en rad artiklar som beskriver självmord, självmordsförsök och
självskador[5–9]. Artiklarna visar att personalen som mötte barnen ofta
saknade kunskap och kompetens att möta barnens behov. Sydsvenskan
hade i juni 2015 en artikelserie om självmordsförsök och självskadebeteenden bland de ensamkommande. Man fann brister på vart tredje
boende för ensamkommande. Många händelser rapporterades aldrig
till myndigheterna[10].
FN visste redan 2015 att Sveriges omhändertagande av ensamkommande barn och unga brast: ”Enligt kritiken skyddas inte heller ensamkommande flyktingbarn i Sverige tillräckligt. Sverige måste därför,
enligt FN, öka kontrollen av personer som tar hand om barnen”[11].
Sedan inträffade det som ibland beskrivits som katastrof, våg eller
kollaps: flyktinghösten 2015. 35 369 ensamkommande barn registrerades år 2015, fem gånger fler jämfört med året innan. I den nya situationen tappades självmorden bort. De larmsignaler som förts fram
drunknade i de praktiska utmaningarna i att ordna det basala till alla
de nya barn som kommit.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i
februari 2017 en rapport[12] där säkerhet och hot riktat mot asylsökande under hösten 2015 och våren 2016 undersöktes via genomgång
av media och intervjuer. MSB refererar till att 29 kommuner anmälde
sig själva under 2015 för att de inte kunde erbjuda ensamkommande
barn och unga plats[13]. 28 kommuner gjorde anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) på grund av allvarliga brister i mottagandet. Rapporten nämner ett av självmorden och refererar till IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backström som varnade för allvarliga kon-
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sekvenser i samband med minskade resurser och brist på kompetent
personal. I rapporten beskriver informanterna brister i personaltäthet,
kompetens och kommunikation på boendena som säkerhetsrisker.
2016 – den nya flyktingpolitikens effekter

I slutet av 2015 aviserades den nya hårdare flyktingpolitiken och i början av 2016, när de barn som kommit under 2015 bara varit i Sverige
en kort tid, inträffade nya självmord i gruppen. Det rörde sig om minst
fyra, men troligen sex till sju barn[14].
Professionella och hjälpare varnade upprepade gånger i media[15-19].
Psykologer och läkare menade att samhällets institutioner och den
förda politiken hade ett stort ansvar för det som hände. Den 31 maj
2016 skrev Skyddsvärnet i Göteborg till Socialdepartementet och larmade om att Migrationsverkets hantering av ungdomarna traumatiserar ensamkommande ungdomar och leder till ångest, självskadehandlingar och självmordsförsök[20].
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, undersökte under 2016 en
grupp med 206 barn där 76 % screenade positivt för posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD), och cirka 30 % hade aktiva självmordstankar[21,
22]
. Sarkadi ansåg att dagens asylprocess kan liknas vid psykisk tortyr
som återtraumatiserar barnen[23].
2017 – året när barnen dog utan att myndigheterna ingrep

2017 började med Ali Nooris död. Ali bodde med cirka sex andra ensamkommande på ett avsides beläget vandrarhem som beskrevs som
ett stödboende. Personalen besökte stödboendet två gånger per dag.
Som mest hanterade personalen totalt 60 ungdomar på flera olika
HVB-enheter[24]. Olika omständigheter ledde till Alis uppgivenhet och
slutade med att han hängde sig. Han hade självskadat sig kort innan,
men ingen personal fanns just då tillgänglig. Självmordet och händelserna anmäldes till IVO enligt Lex Sarah[25].
Under året tog ytterligare minst elva ensamkommande unga sina liv.
I en enkätundersökning vintern 2017–2018 svarade 23 % av dem som
hade fått ett avslag från Migrationsverket att de försökt ta sitt liv, och
57 % beskrev självmordstankar[26, 27].
Civilsamhället och forskare fortsatte att varna via media[28]. Den 6
februari 2017 slog nätverket #Vistårinteut larm i ett brev till Barnom-
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budsmannen, Migrationsverket samt Socialstyrelsen[29]. Socialstyrelsen
gjorde då en rundringning till femtio slumpmässigt utvalda kommuner[30]. De fick uppgifter om tre avlidna och 68 självmordsförsök. I oktober publicerade #Vistårinteut min första sammanställning[31]. Rädda
Barnen konstaterade i slutet av 2017 att asylsökande ungdomar särbehandlas jämfört med andra jämnåriga, trots att de har samma rättigheter. Till exempel saknas vårdplan fram till 21 år för de flesta asylsökande[32].
I mars 2017 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att bilda ett
Nationellt kunskapscentrum för frågor om ensamkommande barn (se bilaga E)[33]. Med barn räknades personer upp till 21 år. Syftet var att ”stimulera och stärka det nationella arbetet med att utveckla och sprida
relevant och aktuell kunskap och ändamålsenliga kunskapsstöd, metoder och arbetssätt till yrkesverksamma”, och att skapa förutsättningar
för ett bra mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända.
I kunskapscentrets uppdrag ingick inte att samla information om
ungas självmord. Det påbörjades andra halvåret 2017 då tre forskare på
Karolinska institutet (KI) bad om Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga och beskriva ensamkommande barns och ungas självskadebeteende, suicidförsök och död genom suicid[34]. Deras rapport
Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga, som byggde på de fall jag
och ett par andra organisationer rapporterat till dem, publicerades i januari 2018[14]. Forskarna konstaterar att materialet mycket troligt är
underrapporterat[35]. Varken boende, psykiatri, elevhälsa eller andra aktörer som potentiellt kunnat rapportera har haft vetskap om tillbuden,
vilket också framkommer av BlankSpots anonyma enkätsvar[26, 27].
Från 2018 – rapporteringsplikt men lång fördröjning

2018, när rapporten från KI uppmärksammat katastrofen, infördes en
ny rutin som innebar att Rättsmedicinalverket (RMV) redovisar siffror
över konstaterade suicid hos avlidna asylsökande ensamkommande
barn och unga till Socialstyrelsens dödsorsaksregister[36]. Detta gör det
möjligt att i efterhand redovisa vad som hänt, men fördröjningen i
rapporteringen kan vara mer än ett år. Det finns ingen proaktiv funktion som kan larma under pågående händelseförlopp, vilket gör det
omöjligt att i tid upptäcka om självmorden skulle öka.
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För 2018 och 2019 anger rättsmedicinalverket (RMV) att siffran per
år understiger tio avlidna. När jag ber att få kön, ålder och utvisningsland ska sekretessprövning ske, och när jag skriver den här texten har
sekretessprövningen ännu inte avslutats[37].
Den ödesdigra flytten

Om kommunen efter åldersuppskrivning berövar en ungdom boendet
utlöses en reaktion. Antingen accepterar ungdomen att bli förflyttad
enligt Migrationsverkets anvisningar, eller också protesterar hen genom att vägra flytta.
Ett stort antal unga lät sig transporteras till en flyktinganläggning
för vuxna. Många asylboenden var vid den här tiden, 2016–2017, stora
och låg ofta avsides. Resultatet blev att hen förlorade sitt stabiliserande
nätverk samtidigt som kontakten med en god man avslutades. Många
fick svårt att få i gång skolgången och förlorade tillgång till elevhälsan
som första linjens prevention. Samtidigt förlorades också tryggheten
från det tidigare boendet.
Den som blev flyttad var oftast misstrodd av Migrationsverket som
ifrågasatte ålder och identitet. Att bli fråntagen sin identitet är djupt
kränkande, samtidigt som man förväntas driva sin egen rättsliga process. Oavsett vilken ålder Migrationsverket gav dessa unga var de kvar
på samma mognadsnivå som innan uppskrivningen. Den administrativa åldern gav inte automatiskt en vuxens insikter och mognad.
Mina informanter har berättat om barn och unga som när de bodde
på HVB var stabila och inte uppvisade några tankar på suicid. De gick i
skolan och kämpade för att etablera sig och integrera sig. När de blev
åldersuppskrivna och förflyttade till boenden för vuxna tappade de all
trygghet. Alla dörrar tycktes stängda. De drabbades av eskalerande psykisk ohälsa och började tänka på självmord. Till slut gjorde ungdomen
ett suicidförsök. Jag har exempel på pojkar som tvingats flytta mellan
många olika vuxenboenden som ett efter ett stängdes av Migrationsverket[38]. Det togs ingen hänsyn till att mycket unga personer tvingades flytta upprepade gånger – inte ens i fall där varje flytt följdes av ett
nytt självmordsförsök[39].
Vägra flytta

Många ungdomar visste att skolan är det viktigaste av allt och vägrade
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att låta sig ”interndeporteras”. Volontärer hjälpte till med boende.
Ibland fanns samarbeten mellan kommunen och frivilliga eller ideella
föreningar (s.k. Idéburet offentligt partnerskap, IOP). Stadsmissioner
och nybildade familjehemsföreningar lade ned ett enormt arbete med
att hitta frivilliga familjehem (se kapitel 6.4.3). Men det räckte inte åt
alla. Då blev det övernattning hos kompisar någon natt i taget, eller i
ett hissschakt, på nattbussen eller utomhus. Om man är kvar på platsen
som blivit som en hemort finns ändå vissa suicidpreventiva faktorer
kvar som skola, vänner och sociala nätverk.
För den som lever på gatan är utsattheten monumental. Risken för
att bli utsatt för brott eller att dras in i kriminalitet ökar. Det blir svårare att sköta skolan även om man vill. Drogproblem förekommer;
självmedicinering i en hopplös situation. Desperationen växer och tar
till slut sitt uttryck i självmord. Ju längre personen stannar i den här situationen, desto fler tillfällen ges att aktivt lösa sin situation genom att
avsluta sitt liv.
När man sedan får avslag, indragen dagersättning, blir papperslös
och utvisningshotad kommer nya pådrivande faktorer: rädsla för att bli
tagen av polisen, fattigdom. Om ungdomen inte har hjälp från civilsamhället blir det svartjobb, kriminalitet, langa droger eller prostitution som ger inkomster. Från beroendevården kommer signaler om
livsfarliga överdoser som troligen är intagna som suicidförsök, ibland i
kombination med alkohol. Ett av dödsfallen från 2020 kan hänföras till
den här kategorin, papperslös med drogproblem.
Två av dem som dog 2017

Ismat
Den 7 februari 2017 tog Ismat sitt liv. Ismats död har beskrivits i media[40, 41]. Ismat registrerades som 16-åring när han sökte asyl 2015 och
placerades på ett HVB-hem i Lysekil. Han bar på svåra upplevelser och
mådde psykiskt dåligt. Genom BUP, barn och ungdomspsykiatrin, fick
han lugnande läkemedel.
Ismat bad sin gode man och socialsekreterare att hitta ett familjehem åt honom. Men i september 2016 blev han uppskriven till 19 år
och fick samtidigt avslag på sin asylansökan. Eftersom han nu ansågs
myndig måste han flytta till ett asylboende för vuxna, i en annan kommun. Han måste lämna sin skola och sina vänner. Ismats gode man be-
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rättar att han fick två timmar på sig att packa innan HVB-hemmets
personal körde honom till asylboendet i Dals Ed.
På asylboendet fanns ett 90-tal boende. Personalen bestod av tre
personer dagtid och ingen på natten. Platschefen har senare berättat att
han uppfattade Ismat som ovanligt tyst och tillbakadragen, men inte
hade fått någon information om att han skulle må psykiskt dåligt. Den
före detta gode mannen var orolig för honom och försökte nå personalen utan resultat.
Ismat berättade för sin före detta gode man att han vantrivdes på
boendet, att där bara fanns vuxna och inga jämnåriga och att han inte
fick gå i skolan. I december kastade han sig i en sjö. En annan boende
drog upp honom. Polis och ambulans kom till platsen men utan att ta
honom med sig.
Efter någon vecka hittades Ismat blodig på toaletten. Han har skurit
sig, stora djupa sår. En av de boende ringde polisen och ambulansen
kom. ”Men han fick bara stanna fyra timmar. Sedan körde de hit honom igen, de visste att han skulle försöka igen”, berättar en av de boende. Någon vecka senare fick Ismat en sjukhusräkning på 4 000
kronor. När personalen försökte lugna honom svarade han: ”Jag ska
inte betala, jag ska ta livet av mig”.
Asylboendets platschef ringde till Migrationsverket efter drunkningstillbudet och påpekade att Ismat mådde dåligt, och ringde igen
efter sjukhusbesöket. Men Migrationsverket vidtog inga åtgärder.
Den 8 februari hittades Ismat livlös utanför asylboendet av poliser i
en bil på rutinpatrullering. Ingen hade larmat. Denna gång gick hans
liv inte att rädda.
Abrham
I oktober 2017 hoppade 18-årige Abrham från en bro och drunknade.
Även hans död har beskrivits i media[42-44].
Abrham bodde på ett stödboende i Krokoms kommun. Han hade
mått psykiskt dåligt i två år, och hade enligt sin gode man Jens troligen
ADD. Han hade försökt bli utredd på BUP men kötiden var ett år. Jens
är kritisk mot hur olika myndigheter har agerat: ”Det är många inblandade i en sån här soppa. När det börjar gå snett får man inte bolla så
viktiga ärenden mellan varandra.” Kritiken innehåller många ingredienser: bristande resurser hos BUP, bristande kommunikation mellan
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psykiatriska enheter i Umeå och Östersund, långa väntetider, tvångsmedicinering samt utebliven utredning, behandling och stödinsats.
Sommaren 2016 får Abrham en psykos, och boendet kontaktar god
man. Abrham ligger i fosterställning på golvet och ber att få dö. God
man tar honom till psykakuten. Abrham är fortfarande ett barn, men
BUP hänvisar till vuxenpsykiatrin där han blir lagd i bälte och tvångsmatad mediciner. Efter flera psykoser tar han till slut sitt liv.
Ett år tidigare hade god man anmält psykvården till IVO, och han
gjorde det igen efter Abrhams död. Kommunen gjorde en Lex Sarahanmälan. I april 2018 delar IVO ut skarp kritik mot kommunens agerande som inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet. IVO efterfrågar
en granskning av de bakomliggande orsakerna till självmordet och av
socialtjänstens handläggning kring ungdomens behov.
Delat ansvar – och den unge ramlar mellan stolarna

Abrham och Ismat var inte de enda som drabbades av oklart ansvarstagande. Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige placeras i landets kommuner. Det betyder inte att kommunen tar fullt ansvar för
barnet eller ens att hen bor i kommunen. När barnet fyller 18, eller
skrivs upp 18 år eller äldre, betraktas hen som vuxen och ansvaret för
boende och försörjning övergår till Migrationsverket, så länge hen är i
asylprocessen. Den som får uppehållstillstånd förväntas klara sig själv
på samma sätt som en infödd ungdom i samma ålder. Den som få avslag får förlita sig på civilsamhället.
Det är lätt att signaler om självskador och suicidrisk ramlar mellan
stolarna[45]. Kommunerna får dåligt stöd från Socialstyrelsens handledningar i att upptäcka och förebygga sådana saker, trots att det sedan
flera år finns god forskningsbaserad kunskap om riskfaktorer och stödjande åtgärder.
Kommunens ansvar för boende och omsorg

I början av 2017 var de flesta av de ensamma flyktingbarn som kommit
2014–2016 fortfarande placerade inom samhällets omsorg. De bodde
vanligen i familjehem eller på HVB-hem under ansvar av den placerande kommunen.
Från 1 januari 2016 inträdde en förändring i Socialtjänstlagen och
man införde den nya placeringsformen stödboende[46]. Stödboendet
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har mindre personal och förväntningarna på de boendes förmåga att ta
hand om sig själv är höga. I Socialstyrelsens meddelandeblad till kommunerna understryks att kommunens socialnämnd har övergripande
ansvar för barn och unga i stödboende på motsvarande sätt som för
unga i andra boendeformer, och att det ska finnas en särskilt utsedd
socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den
unga. Förmågan att klara sig själv, och riskerna med minskad personalnärvaro, ska prövas och följas upp varje halvår. Om behoven kvarstår,
liksom att ungdomens situation i övrig är oförändrad, kan placeringen
förlängas (6 kap. 7 c § SoL.)[47].
Forskning visar att för barnet eller ungdomen är socialtjänstens roll
och insatser oklara och svåra att förstå, och att det finns mycket frustration[48]. Av de tolv unga som under 2017 bekräftats ha tagit sina liv
har jag fått uppgifter om boendeformen för tio. Fyra av dem bodde i
stödboende. En ungdom hade eget boende, tre var placerade på HVBhem, en bodde på Migrationsverkets asylboende för vuxna. Ett barn
var placerat i familjehem. För de tio överväger alltså boendeformer
med liten eller ingen uppsikt.
Den 1 juli 2017 kom nästa förändring på den kommunala nivån. Ersättningen till kommunerna för placering på kommunala eller externa
HVB och familjehem sänktes radikalt. För asylsökande ungdomar över
18 år drogs ersättningen in med en gång, då de skulle övergå till Migrationsverkets boende. Detta medförde en rad drastiska beslut, både hos
kommunen och hos Migrationsverkets handläggare. (Se kapitel 5.8.)
Kommunerna blev tvingade att snabbt omplacera barn och ungdomar från alla dyra konsulentstödda familjehem till nyöppnade kommunala HVB. Barn som under hösten 2015 placerats utanför
anvisningskommunen på grund av platsbrist togs ”hem” till anvisningskommunen. Alla asylsökande över 18 år avslutades och överlämnades till Migrationsverket. Dessutom började Migrationsverket under
hösten 2017 att systematiskt skriva upp åldrarna för asylsökande ungdomar. (Se kapitel 4.2.)
De ungdomar som plötsligt blivit ”vuxna” sågs inte längre som kommunens ansvar. En av dem var Ismat vars tragiska öde berättas ovan.
Efter hans död kommenterade ordförande för socialnämnden i Lysekil
hur arbetet i kommunen gick till: ”Det kändes som om vi spelade med
människor, vi satt där och läste utredningar och försökte sätta oss in i
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ärendena, det var jättetufft. Men vi var inte bekväma med det”[40]. Ismat var inte den enda som tvingades flytta abrupt och lämna hela den
trygghet som fanns i form av vänner, skola och socialt nätverk[49, 50].
Civilsamhället och ideella grupper förstod att en flytt för många
unga skulle innebära enorma påfrestningar. Ett antal ideella föreningar
bildades för att möta utmaningen och hitta frivilliga familjehem eller
driva egna ungdomsboenden i föreningsform (se kapitel 6.4.3)[51].
Även på andra sätt kunde den verkliga eller av Migrationsverket tilldelade 18-årsdagen bli en skarp linje för att avsluta insatser. Vård enligt
LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska enligt
lag fortgå upp till 21 års ålder om behovet kvarstår så länge. Men kommunerna kunde avsluta insatsen på 18-årsdagen med hänvisning till
att ansvaret övergått till Migrationsverket. Kommunen fick ingen ersättning för vården och ansåg sig då inte skyldig att låta den fortsätta.
Ett sådant fall anmäldes till JO som kritiserade kommunen för att ha
gjort fel[52].
För 2017–2018 fick kommunerna ett extra statligt bidrag för att
ordna boenden för ungdomar i asylprocessen. I ett antal kommuner
användes pengarna till helt andra ändamål[53].
En kommun sticker ut i mitt material. Under 2017 mottog jag uppgifter om att sju ungdomar i den kommunen sammanlagt utfört 32
suicidförsök under året, därav gjorde ett av barnen 15 försök. Samtliga
individer var 2017 fortfarande barn (under 18 år) och gick i högstadiet. Fem av barnen orosanmäldes upprepat till kommunen utan att
några/tillräckliga åtgärder sattes in. Barnet med 15 suicidförsök fick ett
fåtal besök hos BUP, men vanligen var det kamraterna som gjorde livräddande insatser. Boendet blev anmält upprepade gånger utan att
omplacering gjordes[54].
Migrationsverkets ansvar för asylprocess och placering

Trots att Migrationsverket övertar boende- och försörjningsansvaret
när ett barn blir 18 så har verket enligt egen utsago inte något ansvar
för hälsa och psykiskt tillstånd[55]. Migrationsverket genomför asylsökningsprocessen och har administrativt- och samordnande ansvar för
kommuner och landsting när det gäller anvisningsboenden och ersättningsnivåer. De frånskriver sig allt hälsoansvar för både levande och
döda barn och unga i asylprocessen eller under verkställighet[48 s. 168, 56].
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Det finns ett undantag, som uppmärksammades 2017, bröderna
Asad och Esmat, där storebror Asad tog sitt liv i oktober 2017[57]. Asad
var synskadad och hade dessutom redan tidigare visat suicidala tendenser. Migrationsverket erkände att de fattat ett felaktigt beslut som
ledde fram till att Asad tog sitt liv.[58] Esmat drev en juridisk process
mot svenska staten[59], och Justitiekanslern säger i sin bedömning av
brödernas ärende att Migrationsverket har brustit i sin skyldighet att
skydda liv, på ett sätt som kan betraktas som tjänstefel[60]. JK:s beslut är
intressant: dels åläggs Migrationsverket ett ansvar att skydda liv, dels
anser JK att Migrationsverket har skyldighet att vidta åtgärder för att
utreda och minimera riskerna för skada vid ett avslagsbeslut till en person med känd suicidbenägenhet.
I den dokumentation jag förfogar över för åren 2016 till 2020 återfinns inget fall där det i berättelserna framgått att Migrationsverket
vidtagit åtgärder i suicidpreventivt syfte, tvärtom: ”Har orosanmält, socialen hänvisar till Migrationsverket, ingen personal på boendet, ringt
boendet”[61]. På de flesta asylboenden för vuxna finns ingen personal
som kan ha extra bevakning eller ge mera stöd till den som mår dåligt,
och det är stor risk att informationsöverföringen inte fungerar som
den borde.
En suicidnära ungdom bodde på ett vuxenboende. Efter ett suicidförsök blev hen inlagd på psykiatrimottagning. På sjukhuset gavs tillsyn två gånger i timmen hela dygnet. På Migrationsverkets boende fick
personen eget rum utan tillsyn. Migrationsverket skapade därmed en
potentiellt dödlig situation. Flera möjliga sätt fanns lättillgängliga; en
impuls att hänga sig eller ta en överdos av mediciner kunde lätt göras
till verklighet[62].
Landstingens/regionernas ansvar för vård

Barn och unga som tänkte eller försökte ta sina liv blev hänvisade till
landstingens (regionernas) sjukvård, men många av dem fick inte tillgång till psykiatrisk behandling i den omfattning som de hade behövt.
BUP var hårt belastad och det var långa väntetider för alla. Röda Korsets traumahantering hade många månaders kö – en evighet för en
självmordsbenägen ungdom med självskadebeteende[63].
Akutsjukvården hade varken resurser eller kunskaper att ta hand om
akut suicidala barn. Den som kom in akut kunde få vänta i många tim-
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mar, och när hen väl fick träffa läkaren kanske tillståndet inte längre
var lika akut. För ungdomen själv kunde det då vara mycket svårt att
berätta om hur hen mådde, och att samtalet skedde genom telefontolk
gjorde det ännu svårare. Enligt en informant var läkarna inte intresserade av att prata med medföljande vuxna som hade kunnat förklara
omständigheter och bakgrund. En del erbjöds några nätter på psykiatrisk avdelning, andra skickades hem direkt försedda med lugnande
och ångestdämpande mediciner som var avsedda att lindra men lika
gärna kunde användas till att fullfölja det en gång avbrutna självmordet[64].
Själva suicidrisken togs inte på allvar[65]. En 17-åring försökte 2015
ta sitt liv genom att hoppa från en bro men stoppades i sista stund[69].
På psykakuten blev pojken utskälld av läkaren och hemskickad – enligt
läkaren fanns ingen risk för suicid. Några dagar senare hoppade han
igen och fick livshotande skador. En annan pojke hängde sig men blev
räddad och kom in på psykakuten, men skrevs ut igen efter två dygn
trots att akuten visste att ingen i familjehemmet var hemma. När familjen kom hem hade pojken hängt sig igen[70].
Sjukvårdens oförmåga att hjälpa de unga sköt över ansvaret till familjehemmet eller boendepersonalen, som fick köra ”skytteltrafik till
BUP”, vaka på nätterna och i värsta fall hitta den unge efter ett nytt och
denna gång fullbordat självmordsförsök[64, 67, 68]. Ett familjehem berättar
hur de har rensat hemmet från knivar, medicin mm. och håller den 15årige pojken under uppsikt både dag som natt[69].
Behandlingen försvåras av att den unga inte har personnummer, eftersom det innebär att hens identitet mellan olika delar av systemet
inte binds ihop. Detta gäller till exempel sjukjournaler[70]. När även födelsedata ändras under processen blir det ännu svårare att följa samma
individ hos de olika myndigheterna. Därmed finns inga reella möjligheter att följa upp personens tidigare sjukdom, behandling eller suicidförsök.
Chansen att den desperata ungdomen på eget initiativ ska hitta fram
till adekvat vård är obefintlig. I många hemländer är psykisk ohälsa någonting stigmatiserande, och många bär med sig skamkänslor och vill
inte söka vård. Man vet inte hur svensk sjukvård är organiserad, och
som ny på orten är det ännu svårare.
När en person försöker ta sitt liv i samband med ett avslagsbeslut är
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risken att det tolkas som en adekvat reaktion som inte kräver några
psykiatriska insatser. Detta illustreras tydligt av ett självmordsfall från
2009, som vårdgivaren själv anmält till IVO med hänvisning enligt Lex
Maria[71].
Det gällde en man med en lång historia av svår psykisk sjukdom.
Vid en tidigare vistelse på rättspsykiatrisk klinik hade han haft övervakning på grund av suicidrisken. I väntan på utvisning satt han i förvar, och när han fick information om avslag försämrades hans
tillstånd. Då placerades han i häkte utan att någon personal kontaktade
psykiatrin eller inhämtade tidigare sjukdomshistorik. Ansvarig läkare
ansåg inte att något sjukdomstillstånd låg till grund för patientens illabefinnande, utan att suicidrisken berodde på faktiska omständigheter.
Efter mannens död skriver Socialstyrelsen att behandlingsansvarig läkare har gjort en felaktig bedömning och inte uppfyllt sina skyldigheter. Det hade varit befogat med en remittering till psykiatrisk
inläggning, något som varken läkaren eller verksamheten (i detta fall
häktet) ansåg nödvändigt.
En liknande syn på självmorden som logiska och adekvata reaktioner på utvisningsbeslut förekommer när det gäller de ensamkommande barnen, med följden att sjukvården kanske inte ens kontaktats
eller att de suicidala barnen inte fått den hjälp de varit berättigade till.
Statens ansvar för dokumentation och information

När KI-forskarna år 2017 tog sig an uppdraget att kartlägga de ungas
självskadebeteende och suicid hoppades de att genom samkörning av
registerdata kunna få fram information om avlidna och allvarliga försök. Detta visade sig omöjligt eftersom samtliga inblandade myndigheter saknade rapporteringsplikt och det saknades register där det var
möjligt att söka fram hur många ensamkommande flyktingbarn som
avlidit till följd av suicid[36].
Då gruppen saknar personnummer fungerar inte samhällets statistikrapportering, och det blir svårare att förstå hur många som faktiskt
borde ha varit dokumenterade. Informationsöverföringen mellan de
olika aktörer som omger barnet eller ungdomen tycks ha varit bristfällig, i vissa fall inte fungerat alls. Varken kommunerna, som har ansvaret
för barnen, eller boendena som drivs av företag eller kommuner, hade
till en början någon skyldighet att meddela självmordsförsöken till IVO
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eller någon annan myndighet[10]. Det gäller även landstingens vårdinstitutioner liksom länsstyrelserna, som har uppdrag att rapportera ensamkommande flyktingbarn som försvinner. Det fanns ingen statlig
myndighet med ansvar att samla uppgifter, sammanställa och rapportera till regeringen.
I januari 2016 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att analysera
flyktingsituationens konsekvenser för socialtjänsten, och att ta fram
kunskapsstöd och utbildningsmaterial[33]. Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn inrättades 2017–2020, och i juni 2017 presenterades en delredovisning[72, 73]. Där framgår att suicid, suicidförsök och
utbredd psykisk ohälsa dokumenterats av Socialstyrelsen. Man presenterade också KI-forskarnas resultat som bland annat tryckte på behovet
av skyddande miljöer och trygga och stabila boenden.
När kunskapscentret stängde vid årsskiftet 2020/21 fanns 30 diarieförda dokument inom ärendet ”26073/2017: Samverkan med Barnrättsorganisationer”[74]. I slutrapporten 2021 beskrivs civilsamhällets
och de ideellas roll som kompensatorisk där övriga samhället brister,
framför allt genom att ordna boende för dem som faller utanför systemet (se bilaga E)[75]. Rapporten fångar också in aspekter från civilsamhället:
De uppmärksammar också att familjer som ställt upp som frivilliga familjehem är trötta efter långa påfrestningar. Familjerna har stöttat unga
som levt i ovisshet i många år om huruvida de får stanna, som mår psykiskt dåligt och i vissa fall även är suicidbenägna. De unga har även svårt
att få stöd av psykiatrin när de hunnit bli 18 år. … Organisationerna
vädjar till samhället om att gå in och ge mer stöd till de unga, oavsett legal status. Annars finns risken för allt större problem med utsatthet, exploatering och ett växande skuggsamhälle[75 s. 43].
Socialstyrelsen ger ut en handbok om ensamkommande barn och unga
som riktar sig till socialtjänsten. Ingen av utgåvorna 2016[76] eller
2020[77] skriver om självmord eller suicidförsök. I handboken från 2020
finns avsnitt som avhandlar psykisk ohälsa där barnets 18-årsdag lyfts
fram som en kritisk tidpunkt. Handboken saknar vägledning för socialtjänsten vid misstanke om suicidalitet, och suicidpreventiva faktorer
saknas.

275

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 276

Informationen fördes inte ut till kommunerna på ett sätt som kunde
gjort skillnad. KI:s genomgång visade att många ungdomar hade en
otrygg och instabil tillvaro, och att detta långt ifrån togs på allvar[14 s. 33].
Civilsamhället som visselblåsare och livräddare

Civilsamhället tog ett avgörande ansvar för att uppmärksamma myndigheterna och de politiska företrädarna på den ohållbara situationen.
Dessutom har privatpersoner och civilsamhället samt organisationer
tagit stort omvårdnadsansvar för de ensamkommande och med all säkerhet räddat många liv.
Under 2017–2018 fördes en debatt i media och på sociala medier
om att de volontärer som engagerat sig för en eller flera ungdomar antingen hade baktankar om utnyttjande eller var ”godhetsknarkare”
med en egen vinning av att hjälpa. Det framfördes att familjehemmen
borde förhålla sig professionella och inte skapa familjeliknande band
till barnen eller ungdomarna. Tanken var att genom att hålla en kylighet i relationen skulle ett framtida utvisningsbeslut inte bli så kännbart
för någon av parterna. Först tar alltså samhällets institutioner inte sitt
ansvar, och sedan krävs av privatpersoner att förhålla sig som anställd
personal. Absurditeten i detta blev mycket tydlig på de sociala medieplattformar där volontärerna fanns. (Se kapitel 6.2.)
Mångas ansvar – eller ingens?

Det finns flera likheter mellan de fall som namngivits. De olika insatserna har saknat samordning och ansvaret faller mellan stolarna. I slutänden anses ingen ansvarig för bristerna. I fallet med Abrham kallar
god man det hela för ”en soppa”[42]. Det är en beskrivning som kan användas på många fler av berättelserna jag har samlat in.
En del fall med allvarliga brister har anmälts till IVO. Hur många av
dödsfallen som är IVO-anmälda har jag på grund av sekretess inte
kunnat få fram. I ett fall där ett barn tog sitt liv anmälde socialtjänsten
sig själva enligt Lex Sarah. Anmälan resulterade i att alla parter skyllde
på varandra; socialtjänsten lade ansvaret på BUP, som i sin tur lade ansvaret på Migrationsverket som menade att ansvaret låg hos kommunen. Ingen tog ansvar, och ingen hade brustit. Trots det dog barnet i
väntan på tillräcklig hjälp[78].
En annan IVO anmälan, enligt Lex Sarah, gäller Ali Nooris död. Ut-
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redningen visar att det saknades en samordnad individuell plan för honom. Han hade haft kontakt med boendepersonal på flera olika boenden, BUP, hälsocentral och akutvården[25]. IVO konstaterade att
kommunens vård- och omsorgsnämnd inte fullgjort sina skyldigheter[79]. Det var många som såg hur dåligt Ali mådde, men ingen tog ansvar för mer än sin lilla bit – och det ledde till hans död.
Migrationsverket menar att kommunerna ansvarar för den psykosociala delen. Kommunerna menar att psykisk ohälsa är landstingets ansvar. I en kommun avslog den socialdemokratiska ordföranden i
socialnämnden ett suicidpreventivt program för ensamkommande
barn.
Många har lagt ansvaret hos migrationsministern eller statsministern. Ytterst är de moraliskt ansvariga så som ansvariga för riket och
för att inte samhället har haft tillräckliga resurser och skyddsmekanismer. Men ser vi till uppbyggnaden faller inte ansvaret ut på någon enskild part. Genom att olika delar i barnets liv sorterat under de tre
olika nivåerna stat, region och kommun kan ingen av nivåerna hållas
ensamt ansvarig. Ansvarsfördelningen är också beroende av var i asylprocessen barnet eller ungdomen befunnit sig när händelsen ägt rum.
Betänker vi antalet aktörer som varje barn interagerat med; socialsekreterare, lärare/pedagoger, skolhälsovård, god man, juridiskt ombud, utredare på Migrationsverket, boendepersonal/familj och
eventuella vårdinsatser blir bilden än mer komplex. Mitt insamlade
material visar att vårdkedjan gång på gång har brustit. Ansvaret för att
föra vidare information och säkerställa adekvat vård samt uppföljning
har i många fall fallerat. Genom IVO:s granskningar och min genomgång av media ser vi att vårdplanerna brister och nödvändig kompetens för att hantera suicid saknas.
De ungdomar som skrevs upp i ålder återgick till det statliga ansvaret genom Migrationsverkets boenden som enligt JK faktiskt har ett
ansvar[60]. Kommunens avrapportering till det nya boendet var ofta
bristfällig. På asylboendet saknades beredskap för att ta till sig larm
från före detta gode män eller andra. Jag har hittat flera exempel där
barn som försökt ta sitt liv tidigt i processen åldersuppskrivits, flyttats
till vuxenboende och sedan åter försökt ta sina liv[80]. De som inte flyttade till Migrationsverkets boenden kunde i bästa fall få hjälp av civilsamhällets organisationer eller andra frivilliga.
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Ungdomarna ansågs vara vuxna och kapabla till självständiga och
informerade beslut direkt efter en ålderuppskrivning. Orosanmälningar till socialtjänsten kunde leda till ”åtgärden” att ungdomen fick
ett brev med uppmaningen att uppsöka sin vårdcentral om hen kände
sig nedstämd[81].
De barn och unga som fått uppehållstillstånd och därefter tagit sitt
liv är ännu mer oklara i förhållande till ansvar. Berättelserna tyder på
att många lämnades mer eller mindre åt sitt öde efter uppehållstillståndet kommit: ”Bodde i eget boende, ensam, hade PUT, lämnade självmordsbrev” (avliden november 2017)[82].
Det grundläggande problemet är politiskt

Frivilligorganisationen #Vistårinteut tog i början av 2017 upp frågan
om de ungas självmord i en skrivelse till barnminister Åsa Régner[29].
Socialdepartementet bekräftade att situationen var allvarlig och att
oron för fler självmord bland unga asylsökande var befogad. Man hänvisade till rapporter från Barnombudsmannen och berättar att situationen föranlett flera möten mellan Barnombudsmannen, Migrationsverket, IVO, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner
(SKR), organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen samt Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum.
Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) tog i mars 2017 initiativet till ett samtal mellan de inblandande parterna Socialstyrelsen,
IVO, SKR, Migrationsverket och regeringen[83]. Samtalet tycks inte ha
lett till konkreta åtgärder eller förändrade rutiner.
Personer och organisationer som möter asylsökande ungdomar tog
upp frågan med regeringen. Representanter från #Vistårinteut och
Skyddsvärnet träffade i mars 2017 statsråden Åsa Regnér och Gabriel
Wikström samt statssekreterare Lars Westbratt. Man tryckte på att flyttarna i direkt samband med åldersuppskrivning och avslag kan vara
rent dödliga samt att de s.k. återvändarsamtalen är riskfyllda och kan
öka risken för självmord[84].
Jag skrev ett flertal gånger 2017–2018 till migrationsministern och
Justitiedepartementet med aktuella siffor och berättelser om det allvarliga läget. Nyårsnatten 2017/18 summerade jag hela året 2017 till migrationsminister Helén Fritzon[85]. I mars 2018 besvarades mina
e-postmeddelanden av kommunikationschefen på Justitiedepartemen-
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tet med citat ur budgetpropositionen om satsningar på psykiatri, men
inga förändringar inom asylområdet. I april 2018 besökte jag Socialdepartementet för att samtala om den allvarliga situationen. Även SKR
och den då statliga utredaren för psykiatri fick uppvaktning angående
de alarmerande signalerna gällande suicid under våren 2018.
Den 23 mars 2018 höll riksdagen en interpellationsdebatt där Christina Höj Larsen (V) ställde en fråga om självmord bland asylsökande
barn och unga. Frågan bevarades av socialminister Annika Strandhäll
(S). Hon gjorde en uppräkning på insatser inom psykiatrin, Kunskapscentret för ensamkommande barn och kommunbidragen 2017–2018
för att möjliggöra för kommunerna att låta ensamkommande unga bo
kvar i kommunen under asylprocessen. Strandhäll var inte beredd att
diskutera asyllagstiftningen som en möjlig anledning till att de unga
mår så dåligt. Hon erkände att väntetiderna inom BUP är för långa,
men nämnde inte väntetiderna i asylprocessen[1]. Därmed markerade
hon att ansvaret för de asylsökande låg hos olika departement, att
ingen hade helhetsförståelse och därmed indirekt att regeringen inte
kunde göras ansvarig för effekterna av sin egen politik. Man kunde på
sin höjd tänka sig att lindra dess effekter, men var inte beredd att se att
roten till det onda låg i den politiskt beslutade hanteringen av ungdomarna.
Regeringen accepterade därmed inte det faktum att situationen har
skapats av en rad migrationspolitiska beslut: lagar, regleringsbrev, rekommendationer och finansieringsregler samt hur ansvarsfördelningen genomfördes mellan staten och kommunen.
I en intervju med Dagens Arbete den 24 november 2020 påmindes
migrationsminister Morgan Johansson om att de ensamkommande
unga lider av en hög grad av psykisk ohälsa och en nio gånger högre
självmordsfrekvens än svenskfödda[100]. Han fick frågan om hur han
såg på den tuffa lagstiftningens roll i sammanhanget. Hans svar tyder
inte på någon förståelse för statens ansvar:
Många av de här ungdomarna har nog varit under stark psykisk press
redan från början. Det kan vara till exempel hemifrån, och många har
även upplevt väldigt traumatiska situationer. Det gäller för flyktinggrupper generellt. Varje sådant fall är naturligtvis en djup tragedi. Men från
statens sida måste vi ändå se till så att vi har en politik som är klar och
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tydlig, att du både har rättigheter och skyldigheter. Då måste vi ha en
ordning där det är möjligt att söka asyl, men också kräva att man lever
upp till de skyldigheter som man har.
Ministern menade att den politik som förts var nödvändig – annars
skulle vi gå mot en ordning då vi i praktiken har fri invandring och
vårt asylsystem skulle falla samman. Staten har, enligt honom, ”tagit ett
jättestort ansvar under barn- och ungdomstiden”, och man måste vara
”beredd att ställa vissa krav på människor som trots allt är vuxna.”
Vad är det för krav Johansson menar att det är rimligt att ställa på
en ungdom som bara vill dö[101]? Vilka krav är det pojken som försöker
strypa sig själv med ett lakan inte uppfyller? På vilket sätt menar Johansson att staten tagit ett jättestort ansvar för Aref, Abrham, Ismat,
Ali, Asad, Esmat och de andra? På de frågorna ger Johansson inga svar.
Att välja bort kunskap

Governance by ignorance är ett sätt att styra genom att ignorera kända
fakta, eller ignorera att samla relevanta fakta. Ignoransen kan ses som
ett tillstånd av att inte veta, att sakna kunskap eller omdöme, eller vara
omedveten om fakta och därmed förbise det. Forskning visar att genom ett medvetet val att inte samla eller sammanställa fakta kan ignoransen instrumentaliseras till ett sätt att styra[86]. Genom styrning i ett
tillstånd av ignorans kan en rad faktorer som annars skulle kunna påverka beslutsfattandet lämnas utanför. När styrning genom ignorans
kombineras med begrepp som ”den andre”; en grupp människor som
genom urvalskriterier redan placerats i en grupp värda mindre uppmärksamhet, är det fullt möjligt att förbise en självmordsvåg som den
hösten 2017.
De ensamkommande barnen och ungdomarna utgjorde inte en
prioriterad grupp, eller en grupp som hade ett positivt fokus. Tvärtom
var mediedebatten hård och dömande; de ensamkommande anklagades i många fall helt grundlöst för att ljuga om sina asylskäl. Inte minst
bidrog migrationsminister Morgan Johansson till att peka ut gruppen i
debatten genom att säga: ”Men vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar”[87]. På det sättet var de här barnen redan bortsorterade från en positiv omsorg och uppmärksamhet. I stället tyngdes de
av att kollektivt skuldbeläggas, samtidigt som de över en natt förlorade
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alla rättigheter som barn och anklagades för att ha ljugit om sin ålder.
När ingen myndighet eller samhällsfunktion ansåg sig ha ett övergripande ansvar att samla hälsoinformation för de barn och unga som
anlände utan vårdnadshavare kunde den stora psykiska ohälsan pågå
ouppmärksammad.
Det saknas en reell möjlighet till ansvarsutkrävande. Det är känt
inom uppföljningsforskningen ”det som inte mäts finns inte”. Ingenstans finns det för de tre nivåerna (kommun – region – stat) ett uppdrag
att registrera dödsfall genom suicid, suicidförsök och vårdkon- sumtion
(vårdtillfällen, akutbesök osv.) för de människor i Sverige som saknar
personnummer, på samma sätt som det finns annars i samhället[89].
Utgångspunkten borde ha varit att alla de unga flyktingarna bär på
migrationstrauma i högre eller lägre utsträckning. Det var redan känt
hur båtresorna över Medelhavet och flyktinglägren påverkar barn, och
att barnen skilts från sina familjer. Det borde ha varit tillräcklig anledning att vara extra vaksam. Framför allt från kommunernas sida bör
kunskaperna ha funnits tidigt.
Bristen på adekvat offentlig statistik har gjort det möjligt att osynliggöra den här tragedin, men även bristen på statistik är följden av politiskt styrda val och prioriteringar. Genom att man inte samlat data om
suicid, suicidförsök och självskador hos ensamkommande barn och
unga har konsekvenserna av de fattade politiska besluten inte tillåtits
påverka den fortsatta inriktningen inom migration och asylrätt.
Genom att se varje avliden som en solitär och olycklig händelse, i
stället för att se det som en signal på strukturella brister, kunde ignoransen upprätthållas under flera år. Att inte nämna riskerna för suicid i
Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten är ytterligare ett exempel.
Kommunerna hålls i fortsatt ignorans.
Det går inte att skylla det som hände från 2016 och framåt på att så
många ensamkommande barn anlände 2015. De strukturella problemen fanns på plats när det stora antalet barn anlände. Ointresset för
att skapa en funktion för att ha en nationell och uppdaterad bild av
gruppen bäddade för att låta de systemfel som fanns fortsätta oupptäckta och utan åtgärd. Möjligheterna att följa en utveckling har marginellt förbättrats efter KI:s rapport tidigt 2018 genom de årliga siffrorna
från RMV till Socialstyrelsen, med alla inbyggda brister och eftersläpningar i den rapporteringen.
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Desperation och handling

Sverige har som alla andra länder inom EU att förhålla sig till Europakonventionen. Varken i krig eller i fred ska ett människoliv kränkas på
ett sådant sätt att det resulterar i självmord. Europakonventionen, artikel 3, anger att ”ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Artikel 5 handlar om rätt till
frihet och säkerhet.
Flera av barnen och ungdomarna hade utsatts för kränkningar genom samhällets handlingar och i vissa fall icke-handlingar, som att inte
tillgodose vård och omsorg. Bristen på koordination, stora brister i informationsöverföring, och avsaknad av en sammanhållande part som
hade kunnat höja orosnivåerna kring ett barn eller ungdom, gör att det
är fler än Asad och Esmat som av svenska staten vållats skada som bör
falla under artikel 3 och 5. På grund av den fragmenterande ansvarskedjan kan detta aldrig utredas i efterhand. Jag anser mig ha fog för att
påstå att Sveriges hantering av ensamkommande flyktingbarn är ett
tydligt exempel på governance by ignorance och bryter mot Europakonventionens artikel 3 och 5.
Suicid är inte i sig en sjukdom; det är en handling. Det är något en
person utför när inga andra alternativ tycks finnas för att lösa en svår
livssituation. Inte förrän samhället erkänner suicid som handling i stället för sjukdom kan man förstå dess drivkrafter och vilka faktorer som
är preventiva och vilka som är pådrivande.
Om man accepterar att suicid är en handling går det att prata om
preventiva åtgärder, dvs. med ett systemteoretiskt tänkande; handling
och mothandling. Det går att införa preventiva åtgärder, det går att understödja de faktorer som ger trygghet och förutsägbarhet. Inget av
detta har tillämpats i de ekonomiska satsningarna från statens sida förutom bidraget till kommunerna, men det framställdes inte som suicidpreventivt. Tomas Lindblom på Justitiedepartementet svarade mig
2018: ”Med tanke på att många asylsökande och nyanlända barn och
unga lider av psykisk ohälsa ska 50 miljoner kronor inom satsningen
riktas mot denna målgrupp”[85]. Man ville satsa resurserna på symtomlindring i stället för på preventiva åtgärder, som att säkerställa att barn
och unga fick bo kvar där de byggt trygga nätverk. Friskfaktorerna togs
inte tillvara. I stället eskalerades de suiciddrivande faktorernas inverkan i de ungas liv.

282

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 283

Det var en insikt som i december 2016 presenterades efter att en studie av nyanländas hälsa gjorts. Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne,
sade i en intervju 2016 att det går att påverka hälsan i positiv riktning
genom att skapa sociala nätverk och motverka känslan av isolering och
av att bli marginaliserad[89].
Samhällets tillkortakommande

Man brukar tala om premigrations-, migrations- och postmigrationsfaktorerna. De första två kan vi inte påverka, men postmigration kan vi
påverka genom att använda de suicidpreventiva faktorer som beskrivits
genom forskning.
Det är alltså samhället, inte ungdomarna som skapar situationen.
Att ta sitt liv är en relevant handling när man berövats allt handlingsutrymme. Det som finns kvar att besluta om är hur och när hen dör.
”Att välja sin död, i stället för att bli deporterad och dö som en hund”,
som en ung kille uttryckte det. Att bli kastad i ett dike, eller få en begravning i Sverige? Att välja tidpunkten och platsen var viktigt för honom. Att han skulle dö under alla omständigheter var han helt övertygad om.
Redan tidigt fanns det dokumenterad kunskap om suicidrisk och
om skyddsfaktorer samt ännu mera presenterades genom KI:s rapport.
Trots detta har inga konkreta åtgärder vidtagits för att arbeta preventivt. Sammanlagt minst 30 barn och unga dog under åren 2015–2020.
Hade någon av dem kunnat räddas genom konkreta åtgärder?
Det jag ser genom det insamlade materialet är samhällets reträtt
från allt ansvar. Jag ser ett samhälle som låter unga människor dö för
egen hand.
När det gäller suicid är det fel att analysera det som kostnadsdrivande; det handlar om livets okränkbarhet. Det handlar om det moraliska ansvaret som beslutsfattare i kommun, landsting och
departement har mot alla människor. Och ytterst om det politiska ansvaret som vilar på de folkvalda; de som suttit i beslutandeorganen på
alla tre nivåerna, statliga, regionala och kommunala.
Ingen har kunnat säga att de inte visste – men ändå har myndigheter på alla nivåer möjliggjort och i många fall till och med drivit fram
en politik som pressade de unga in i den desperation som ledde till
självmord.
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Håll mitt hjärta, håll min själ
Lägg mitt huvud i ditt knä
Säg att du menar och vill mig väl
Håll mitt hjärta, håll min själ
Som jag väntat alla år
Du kan läka mina sår
Ta mina händer och gör mig hel
Ta mitt hjärta, ta min själ
Håll mitt hjärta, håll min själ
Låt mig bara stanna här
Så allt jag ber dig, allt jag begär
Håll mitt hjärta, håll min själ
Björn Skifs

Referenser: Se sid. 514

D – F. Bilagor till kapitel 5.2

D. Citat ur personlig kommunikation Elisabet Rundqvist
E. Referat av rapporten ”Kunskapscentrum för ensamkommande
barn 2016–2020” Elisabet Rundqvist
F. Ensamkommande barns och ungdomars suicid och suicidförsök
2015–2020 Elisabet Rundqvist
Bilagorna finns att hämta på hemsidan onodigaflyktingkrisen.se
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5.3 Barnfamiljer på flykt
Anna Lindberg
Under 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige. Ungefär hälften var så
kallade familjebarn, dvs. de sökte asyl tillsammans med sina föräldrar
eller andra vuxna anhöriga. Enbart från Afghanistan finns nu uppskattningsvis 1 500–2 000 familjebarn som väntar på utvisning tillsammans med sina föräldrar. Oftast kan utvisningen inte verkställas
då Afghanistan inte accepterar den. Situationen för familjerna i limbo
blir mycket svår, då dagersättningen ofta sänks och möjligheten till arbete tas bort.
Trots att barnkonventionen nu är svensk lag saknas vanligtvis ett seriöst barnperspektiv i bedömningarna av asylsökande familjebarn och
merparten av barnfamiljerna, åtminstone från Afghanistan, får avslag.

Under vad som har kallats ”den stora flyktingvågen” 2015 sökte
162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal
asylsökande minskat drastiskt, och under 2020 sökte endast 12 991
personer asyl i Sverige[1]. Dessvärre har inte världens flyktingströmmar
minskat under samma period, utan de har i stället stadigt visat en uppåtgående trend[2]. UNHCR uppskattar att det finns cirka 80 miljoner
människor på flykt i världen, varav ungefär 32 miljoner är barn[3].
Många av dessa barn flyr tillsammans med sina föräldrar eller andra
vårdnadshavare, och i nedanstående text är det just den kategorin asylsökande i Sverige som diskuteras. Artikeln fokuserar särskilt på situationen för barnfamiljer från Afghanistan, eftersom det är den största
gruppen asylsökande barnfamiljer som fått avslag på sina asylansökningar. Ett annat skäl för artikelns tema är att Afghanistan är klassificerat som världens farligaste land[4].
Barnfamiljer som har sökt asyl i Sverige sedan 2014 har sina ursprung i ett stort antal olika länder, men de stora grupperna barnfamiljer har, förutom Afghanistan, huvudsakligen varit medborgare i Syrien
eller Irak. Förhållandevis stora grupper har också kommit till Sverige
från Eritrea, Somalia, och på senare tid också Iran, eller varit s.k. statslösa. Särskilt många barnfamiljer kom 2015, och över 35 000 barn kom
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detta år till Sverige med vuxna anhöriga[5]. Till skillnad från ensamkommande barn är många av de barn som kommer med sina föräldrar
eller andra vårdnadshavare mycket små, ibland till och med spädbarn.
Vi kan föreställa oss att det inte kan ha varit enkelt för föräldrar att bestämma sig för att de ska utsätta sina barn för en kanske livsfarlig resa
till en okänd destination och ett ovisst öde.
Skälen till att barnfamiljer flyr

De barnfamiljer som jag, antingen direkt eller via något av de många
nätverk jag ingår i, haft kontakt med har sagt att de till slut inte hade
något annat val än att fly. Skälen kan ha varierat. De syriska barnfamiljerna vittnar om att kriget kom så nära dem att det var otänkbart att
stanna kvar. Irakiska barnfamiljer har ofta vittnat om hot från IS, eller
specifika hot mot kurder.
Afghanska barnfamiljer som först flytt till Iran från kriget i hemlandet och sedan levt som papperslösa i Iran i många år, har vittnat om att
situationen till slut blev ohållbar eftersom de blev så trakasserade av
myndigheterna och för att barnen ständigt var utsatta och till exempel
inte tilläts gå i skolan. Trakasserierna kunde yttra sig på olika sätt:
oprovocerat våld av myndigheter eller gatugäng, utestängning från att
besöka vissa platser eller från att köpa el-abonnemang, SIM-kort mm.
Många män deporterades tillbaka till Afghanistan, andra – såväl vuxna
som minderåriga – rekryterades till de iranska styrkorna i Syrien.
Människor, vars liv som illegala invånare placerade dem i en ytterst utsatt position, lovades bättre villkor och inte sällan stod valet mellan att
bli deporterad till Afghanistan eller delta i kriget på Assad-regimens
sida i Syrien[6, 7].
För de afghanska barnfamiljerna finns också direkt krigsrelaterade
skäl i Afghanistan som gjorde det omöjligt att bo kvar i hemtrakten,
framför allt att talibanerna eller IS hotade dem eller utövade våld mot
dem.
Jag arbetade på en kantin där vi bl.a. gjorde mat till soldater på en militärbas, såväl utländska som andra. En dag kom talibanerna hem till oss
och ville ha detaljerad information om militärbasen. När jag vägrade tog
de min far som gisslan och sa att de skulle komma tillbaka till oss tills de
fick vad de ville. Min mor protesterade. Då höll de för hennes mun under
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en lång tid. Hon dog senare på natten. Vi begravde henne och flydde sedan hals över huvud med våra två barn. (Afghansk man, cirka 30 år, intervju 2016)
Ett annat skäl för flykt kunde vara att familjen hade konflikter, ofta en
marktvist, med släktingar, grannar, krigsherrar eller andra som hotade
dem till livet. Just marktvister har ökat i Afghanistan på grund av orsaker som är relaterade till kriget, t.ex. den ökade rörligheten bland befolkningen, höjda priser på land, det svåra säkerhetsläget, en försvagad
regering, tilltagande korruption, ett icke-fungerande rättssystem och
en undermålig administration i landet[8, 9].
Inte sällan eskalerar marktvister till hedersrelaterade blodsfejder
med män som förväntas hämnas, och som kan pågå i generationer[8].
Kvinnor har ofta hamnat i fokus i olika tvister, t.ex. genom att döttrar
tvingats in i äktenskap för att en marktvist ska lösas eller en skuld betalas[10]. I många fall har flykten förorsakats av problem som har att
göra med moralbrott och heder, t.ex. äktenskap utan föräldrars eller
andras godkännande, eller misstanke om för- eller utomäktenskapliga
relationer. Ofta är det en kombination av flera orsaker, direkt krigsrelaterade och mer personliga, som till slut leder till det svåra beslutet att
fly sitt hemland med sina små barn.
Anledning till flykten från Afghanistan var en hederskonflikt som uppstod
när Anoosha och Massoud gifte sig. Anoosha var redan bortlovad av sin
familj till en annan, äldre man, X. Massoud tvingades skriva under ett
kontrakt på att deras förstfödda dotter skulle lämnas bort till mannen
som snuvats på Anoosha, för att senare gifta sig med honom. Paret flydde
till Iran med dottern, Zahra, vilket innebar att de stod i skuld till X, en
skuld som ansågs förstöra hans heder om den inte betalades. När dottern
var nio år uppmärksammades att hon flera gånger förföljdes av en bil.
Anoosha och Massoud insåg att X hade hittat dem. Paret, som nu hade
ytterligare tre barn, beslutade sig snabbt för att fly landet och kom till Sverige i november 2015. Migrationsverket ansåg att de inte bevisat att det
verkligen var X som förföljde dottern, och att kontraktet mellan parterna
om att deras förstfödda dotter skulle lämnas till X hade ett lågt bevisvärde
och var lätt att förfalska. Dessutom ansågs konflikten ha ägt rum för så
länge sedan att den inte längre kunde anses vara aktuell. Familjen lever i
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dag med utvisningshot i en limbosituation. Zahra har hunnit fylla 15 år.
(Berättat av en volontär, januari 2021)
Att få stanna i Sverige eller inte?

Han är född i Sverige och är den sötaste 4-åring som jag någonsin har
sett! Hans föräldrar kom till Sverige 2015 efter dödshot i Afghanistan.
Hans 10-årige bror pratar flytande svenska. Han har fått många svenska
vänner och har rotat sig i det här samhället. Han är så klok. Han vet att
de har utvisningsbeslut. Han vet att hans vänner ska stanna kvar i Sverige
men inte han. Bröderna har tillsammans med sin mamma varit på återvändandesamtal många gånger och varje gång grät de hejdlöst. (Berättat
av en stödperson, december 2020)
När det gäller asylsökande syrier har de flesta enligt Migrationsverkets
statistik fått uppehållstillstånd redan i första instans, och beviljandegraden av uppehållstillstånd har varit 100 % eller nära 100 % fram till
och med 2019. Därför hör vi sällan talas om syriska barnfamiljer som
nekats stanna i Sverige, även om en del upprörande fall av syriska yazidier förekommer[11].
De stora grupperna av barnfamiljer med avslag kommer i stället
från Afghanistan eller Irak. Beviljandegraden för asylsökande afghaner
har sjunkit dramatiskt från och med 2015 och framåt, vilket inte är ett
resultat av att landet har blivit säkrare[12], utan snarare av förändrad
lagstiftning och praxis i Sverige. Även beviljandegraden för irakier, som
aldrig varit lika hög som för t.ex. afghaner, har sjunkit efter 2015 om
än inte lika dramatiskt[1].
Något har hänt efter 2016. Tidigare kunde vi jurister förutse Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas domar. Vi kunde förstå varför
en asylansökan avslogs. Numera är det betydligt mer godtyckliga beslut.
(Uttalande från jurist inom asylrätt, 23 maj 2018)
Länge var asylsökande barnfamiljer med avslag på sina asylansökningar osynliga och tysta, ofta eftersom de inte ville synas i media. En
anledning till detta var, enligt uppgift från volontärer och barnfamiljer,
att de ville skydda barnen, ibland på grund av rädsla för att avslöja var
de befann sig eftersom de fruktade hedersrelaterade hämndaktioner.
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Ett skäl var för många också att de mådde så psykiskt dåligt att de inte
orkade berätta om sin situation.
Jag är fortfarande rädd att de ska hitta oss – även här i Sverige. De kommer att hämnas så länge de lever och kanske också flera generationer
framåt. Därför vill jag inte vara med i någon tidning eller i någon demonstration. Jag måste framför allt skydda mina barn. (Berättat av
afghansk pappa med hedersrelaterat hot, intervju 2019)
Kvinnors asylskäl, hedersrelaterade asylskäl
och barns asylskäl

Kvinnor från Afghanistan som har utsatts för sexuella trakasserier,
våldtäkter och annan könsrelaterad förföljelse, döljer oftast detta eftersom konsekvenserna om det uppdagas kan göra deras situation ännu
värre. I en av Migrationsverkets rapporter kan vi läsa följande:
Kvinnor som själva söker hjälp av myndigheterna efter att ha blivit utsatta för brott, så som exempelvis våld i hemmet, tvångsgifte eller sexuella
övergrepp kan löpa risk att själva anklagas för att ha begått zina [otillåten
sexuell relation]. ... Sannolikheten att en kvinna som våldtagits i Afghanistan döms för moralbrott är högre än att hon får upprättelse[13, s. 20].
Det är därför inte underligt att afghanska kvinnor, också i sina asylutredningar, inte avslöjar att de har utsatts för sexuellt våld. Ett skäl för
kvinnan att dölja sina erfarenheter är att hedern hos kvinnans familj
anses kränkt, vilket kan leda till att hela lokalsamhället kräver ett återupprättande av hedern, t.ex. genom att mannen tvingas skilja sig från
kvinnan som dessutom riskerar att dödas[13 s. 25]. Mord är förbjudet såväl i islamsk lag som i afghansk lagstiftning och bestraffas hårt med ett
undantag: ”… personer som ’försvarar sin heder’... I praktiken är
straffriheten för brott med hedersmotiv mycket utbredd”[13 s. 26].
När Saiah och Farad gifte sig fick de en bra bit land av Farads far. Fadern
dog strax efter giftermålet. Då började Farads kusiner göra anspråk på
jorden, först verbalt men efter några år började de använda våld. När Saiah var ensam misshandlade de henne och hotade med våldtäkt med syfte
att förstöra hennes och familjens heder, för att på så vis komma åt marken. Efter över tio års trakasserier lyckades männen slutligen med sitt
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uppsåt: att våldta Saiah. Hon berättade ingenting, trots att hon var svårt
medtagen och chockad. Någon tid efter kommer männen för att döda maken och ett blodigt slagsmål uppstår. Tvåbarnsfamiljen flyr hals över huvud. Saiah mår psykisk mycket dåligt. Väl i Sverige berättar hon först
ingenting om våldtäkten, varken för maken eller myndigheterna, utan säger endast att hon blev slagen. Hon lider av svår posttraumatiskt stressyndrom, faller ner i djup depression och slutar nästan helt att tala. Så
småningom, och endast inför kvinnlig utredare, tolk och offentligt biträde,
berättar Saiah om sina upplevelser. Migrationsverket avfärdar hennes
vittnesmål som osammanhängande, detaljfattigt och med brist på självupplevelse. Utvisningsbesked kommer. Till slut, efter många försök av
olika aktörer i familjens närhet, får familjen tillfälligt uppehållstillstånd
efter en ansökan om verkställighetshinder. Beslutet att familjen får stanna
i Sverige är inte baserat på hotet mot familjen, som fortfarande inte anses
vara styrkt, utan på att Saiahs hälsa nu är så dålig att hon inte kan ta
hand om barnen. (En volontärs berättelse, 21 april, 2020)
Det lidande som Saiah, som förmodligen hade behövt avancerad psykiatrisk vård omedelbart när hon kom till Sverige, haft under en femårig kamp kunde ha undvikits om hon hade getts möjlighet att berätta
tidigare – och om myndigheten hade använt sig av den kunskap som
uppvisas i de egna rapporterna, t.ex. om kvinnors situation och hedersrelaterat våld. Det finns en stor grupp kvinnor, med liknande asylskäl som Saiah, som nu väntar på utvisning.
I Sverige har vi en regering som har kallat sig feministisk, och samtliga politiska riksdagspartier har sagt sig vilja bekämpa hedersrelaterat
våld och tvångsgifte. Stora resurser läggs på att förhindra resor för barn
till länder där man kan misstänka att tvångsäktenskap kommer att ske.
Samtidigt beslutar Sverige om utvisning till just sådana situationer. I
såväl svenska UD:s som Migrationsverkets egna rapporter finns utförlig information om den rättsosäkra situationen för kvinnor i Afghanistan, om det svaga rättssystemet, det utbredda hedersrelaterade våldet
och om hederskonflikter som kan pågå i generationer. Likväl avfärdas
ofta asylsökandes berättelser om sådant våld som icke trovärdigt, eller
att det har utspelat sig för så länge sedan att det är glömt. ”Hade han
verkligen velat döda er hade han ju kunnat göra det för länge sedan.
Varför skulle han vänta i flera år?”, skrev Migrationsdomstolen i ett be-
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slut 2019. Den som har djupare kunskap om Afghanistan vet att en
persons hämnd kan komma genast, om flera år eller i nästa generation.
Kan ett barn ha ett annat asylskäl än sina föräldrar? Ett direkt skäl
kan vara att just det barnet, oftast en flicka, är en bricka i en konflikt
och har lovats bort för äktenskap – som i fallet Zahra. Även om det
inte finns någon sådan bakgrund, och oavsett föräldrarnas asylskäl, så
är situationen i Afghanistan för ett barn som aldrig har bott där, eller
som inte minns sin vistelse där, eller som bott utomlands i flera år, synnerligen farlig. Barn har de senaste åren utgjort cirka 30 % av alla civila
offer i stridigheterna. Barn riskerar att nekas skolgång, rekryteras till
väpnade grupper, eller utsättas för sexuellt våld (gäller såväl flickor
som pojkar)[12, 15, 16]. Individer, såväl barn som vuxna, som uppvisar ett
västerländskt beteende, är extremt utsatta. Det kan vara en persons sätt
att tala dari eller pashto, använda sitt kroppsspråk, eller att någon har
kläder eller frisyr som avviker[17]. Hur ska ett barn som är uppvuxet i
Sverige undgå att ha ett annat beteende än barn som aldrig vistats
utanför Afghanistan?
Familjerna som befinner sig i en limbo-situation

Det är jag som är barnens röst. Vi har fått ett negativt beslut. Jag vill inte
återvända till ett land som jag aldrig har varit i. Hur länge till ska vi
vänta? Hur länge till ska jag torka mina föräldrars tårar? Det dödar mig
inuti varje dag när jag tänker på vad som kommer hända mig i min
framtid. Jag hör alltid talas om att barn i min ålder gifter sig, och det är
ingen som får reda på det i Afghanistan. Jag blir rädd för det afghanska
samhället. Som barn ska jag inte behöva tänka på sådana saker, i stället
borde jag fokusera på min skola och framtid. Vad är skillnaden mellan
mig och andra svenska barn? Jag har också drömmar som andra barn,
varför får inte jag leva som andra barn? Varför ska jag inte ha samma
rättigheter som de andra? Varför är det mitt fel att jag föddes i ett krigsdrabbat land? (13-årig flicka från Afghanistan, oktober 2019)
Under 2018 började fler och fler volontärer vittna om att de stod i kontakt med förtvivlade barnfamiljer från Afghanistan som hade fått lagakraftvunnet utvisningsbesked. En del av fallen hade överlämnats till
gränspolisen för att verkställas. Efter samtal med Migrationsverkets
statistikavdelning i augusti 2019 konstaterades att den största enskilda
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gruppen barnfamiljer med utvisningsbeslut som inte längre kunde
överklagas kom från Afghanistan: ungefär 1 000 barn och ytterligare
1 000 med avslag i första instans. Den näst största gruppen var barnfamiljer från Irak[18]. Förutom barnfamiljer från dessa två länder fanns
det ytterligare cirka 6 000 individer i barnfamiljer från andra länder,
dvs. barn och deras föräldrar, som hade lagakraftvunnet utvisningsbesked[19].
Att barnfamiljerna med lagakraftvunnet utvisningsbesked fortfarande är kvar i Sverige kan ha flera orsaker, men oftast beror det på att
landet de utvisats till vägrar att ta emot tvångsdeporterade barnfamiljer eller på att familjens identitet inte anses fastställd. Under senare tid
har pandemin också förhindrat utvisningar. Familjerna kommer då att
befinna sig i en limbosituation, där de vistas utan uppehållstillstånd
och arbetstillstånd i Sverige samt inte tas emot i landet som de utvisats
till. Barnen får dock fortsätta gå i skolan tills den dag de fyller arton år.
De vuxna har inte rätt till svenskundervisning, vilket medför att hela
deras tillvaro är en passiv och orolig väntan. Många familjer har befunnit sig i en sådan situation i flera år, och många har bevittnat hur såväl
föräldrar som barn genom den pressade situationen kollapsat eller varit nära en psykisk kollaps.
När en familj fått besked från sista instans att de inte beviljas uppehållstillstånd blir de kallade till ett s.k. återvändarsamtal hos Migrationsverket, där de bl.a. informeras om den finansiella hjälp de kan få
vid ett frivilligt återvändande och om vikten av att de samarbetar med
svenska myndigheter. En viktig del av detta samarbete är att de skaffar
fram nödvändiga resedokument och handlingar från respektive konsulat eller ambassad. Dessa återvändarsamtal, som ibland genomförs med
respekt för familjerna skörhet, har dock ofta varit en skräckupplevelse
för dessa barnfamiljer.
Enligt en familjs stödperson, som var med vid tillfället för ett återvändarsamtal, fick en barnfamilj i södra Sverige fyra dagar på sig att utföra sitt
”uppdrag”. Uppdraget var att boka tid på afghanska ambassaden i Stockholm, åka dit och hämta resehandlingar som skulle presenteras för handläggaren fyra dagar senare. Många som tidigare försökt ordna ett besök
vid afghanska ambassaden vet att det oftast tar månader att nå fram eller
få svar på e-post, och att man avvisas om man åker dit utan att ha bokat
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en tid i förväg. Om inte detta genomfördes och familjen lämnat Sverige
senast två veckor senare, så skulle familjen, inklusive barnen, tvingas
komma till handläggaren och visa upp sig varje vecka, anmälas till gränspolisen och kunna placeras i förvar. Detta meddelade handläggaren inför
de skärrade barnen som grät och gnydde av ångest. Handläggaren förklarade också för de gråtande barnen att Migrationsverket inte har något ansvar för att de ska vara trygga och säkra när de kommer tillbaka till
Afghanistan. Familjen har varit i Sverige i över fem år.
En familj med utvisningsbesked orkade inte med pressen från Migrationsverket utan skrev på att de återvände frivilligt till Afghanistan. Radio Gotland har återkommande redogjort för hur de idag lever i det
krigsdrabbade landet.
Den nioåriga afghanska flickan, med smeknamnet Guldkråkan, som
bodde i Burgsvik under tre år och som P4 Gotland tidigare rapporterat
om, har nu tvingats fly för tredje gången sedan hon utvisades i januari i
år. Striderna och våldet har fortsatt att öka i provinsen Ghazni, där flickan befunnit sig tillsammans med sina föräldrar och tre syskon. När P4
Gotland rapporterade för en dryg vecka sedan hade familjen på sex personer bott i ett rum i en källare i flera månader. Bara pappan kunde gå ut,
men de hade nästan givit upp hoppet om att kunna fly eftersom mamman var sjuk och talibanerna har satt upp vägspärrar runt nästan hela
staden. Nu har de lyckats fly till en grotta i bergen, men det är kallt och de
har varken mat eller filtar, och pappan som givit sig av för att hämta
pengar har inte kommit tillbaka efter fyra dagar. (P4 Gotland 14 december 2018)
Nedsatt dagersättning och överlämnande till gränspolisen

Om familjen inte skriver på att de frivilligt återvänder, eller om de säger att de inte kommer att skaffa fram resedokument, stämplas familjen ofta som ”samarbetsovillig” vilket får konsekvenser. Den första
konsekvensen är att föräldrarna, som redan befinner sig i en mycket
prekär situation också ekonomiskt, får sin dagersättning nedsatt från
68 till 49 kronor per dag. De som varit undantagna från krav på arbetstillstånd och kunnat arbeta får den förmånen indragen. En annan konsekvens kan vara att deras fall överlämnas till gränspolisen för
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verkställighet, vilket sätter ytterligare press på familjen. Dock har inte
polisen tvångsutvisat barnfamiljer till just Afghanistan under senare år,
men familjerna kan ju aldrig vara säkra på att denna praxis inte plötsligt förändras. I en del fall har mannen i familjen hämtats av polis och
blivit inlåst i något av Migrationsverkets förvar, för att undvika att familjen går under jorden.
Mina föräldrar mår så dåligt att de håller på att förstöras helt. De bara
sitter inne och det är jättehemsk stämning i vår familj. Våra pengar räcker knappast till mat, särskilt inte nu sedan det har blivit ännu mindre
pengar. Det är som ett stort mörker i vår familj, bara mörker. Jag går i
nionde klass, men det är mycket svårt att koncentrera sig på studierna.
Snart orkar vi inte mer. Vi kanske bara åker härifrån, men vart? (Berättat
av 16-årig pojke från Afghanistan, december 2020)
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020
och barnfamiljer flyr från Sverige

Många barnfamiljer hade hoppats på att de skulle bli hjälpta när barnkonventionen blev lag. I stället blev de besvikna när de insåg att utlänningslagen fortfarande hade prioritet över barnkonventionen, dvs. att
Sveriges önskan att begränsa invandringen utestängde deras barn från
de rättigheter som föreskrivs i barnkonventionen[20].
Jag kom till Sverige med mina tre barn och min man med en ryggsäck för
fyra och halva år sedan. Fullt av glädje och hopp, hittade nya kompisar
lärde ny språk, fick jobb efter ett år och tre månader efter att sökte asyl i
Sverige. Har jobbat inom barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, i flera olika
projekt för nyanlända, försörjde mig själv och fick många bra betyg i
svenska. Men avslag efter avslag tvingade oss till sist att lämna Sverige
med en ryggsäck och med rädsla för gränspolisen.[21]
För många betydde insikten under 2020 att barnkonventionen inte förändrade något för dem och att deras sista hopp försvann. Tanken på att
lämna Sverige; att fly från Sverige började gro hos allt fler barnfamiljer.
De hade redan hört talas om hur ensamkommande pojkar och flickor
med utvisningsbeslut flydde från Sverige till Frankrike eller Tyskland
och i en del fall fick asyl där. Det började också florera historier om att
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även barnfamiljer lättare skulle undkomma deportering från andra
länder i Europa. Beviljandegraden för asylsökande afghaner efter den
stora flyktingvågen 2015, då 162 877 personer – varav 41 564 från
Afghanistan – sökte sig till Sverige[5], blev snart en av de lägsta i Europas. Familjerna hade skäl att tro att det skulle gå bättre för dem i t.ex.
Frankrike, där sannolikheten att få uppehållstillstånd åtminstone från
2017 och hitintills varit mer än dubbelt så stor som i Sverige. Även
Tyskland har en betydligt högre andel beviljade asylansökningar än
Sverige, som snabbt förändrades från att vara ett av de mer generösa
länderna i Europa då det gällde asyl till att komma på en nivå som ett
av länderna längst ner på skalan[22].
Snart ett år sedan finaste S. lämnade oss för att gömma sig av rädsla för
att bli deporterad till Afghanistan. Hon hade flytt den äldre man hon gifts
bort till som 15-åring och där hon misshandlades och våldtogs regelbundet. Ingen berättelse som hennes har berört mig så illa. Men Sverige valde
att inte tro på henne. Hon väntar fortsatt på besked om hon får stanna i
Frankrike. Lilla fina flicka! (Volontär, intervju 29 januari 2021)
Hösten 2020, mitt under en farlig pandemi, flydde många barnfamiljer,
särskilt afghanska, från Sverige och vidare till Frankrike eller Tyskland.
Exakt hur många barnfamiljer som flydde från Sverige under hösten
2020 vet vi inte, men det kan handla om upp till hundra familjer. Under en enda dag bevittnades tio afghanska barnfamiljer lämna Sverige
med båt från Trelleborg. De orkade inte längre med pressen i Sverige
och oron att gränspolisen skulle komma och hämta dem för utvisning
till Afghanistan. Nu väntar de på asylboenden i Tyskland eller Frankrike, lär sig ännu ett nytt språk, och ännu en gång ber de om skydd av
ett främmande land i Europa. En del kanske kommer att få asyl, andra
kommer förmodligen att klassas som Dublinärenden och skickas tillbaka till Sverige. Vad som ska hända med dem då är ytterst oklart. Eftersom de inte kan söka asyl i Sverige igen, och har hamnat utanför
systemet, kan de inte få någon hjälp av Migrationsverket. Kommer Sverige nu att försöka utvisa dem till Afghanistan, trots att landet inte vill
ta emot tvångsutvisade barnfamiljer? Eller kommer de att leva illegalt
och i så fall av vad?
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Vi flydde från Sverige hösten 2020 eftersom vi inte orkade längre. Det var
mina föräldrar, min lillasyster och jag och många andra afghanska familjer. Det var fjärde gången i mitt liv som jag flydde till ett nytt land. Jag
föddes i Iran 2002, men när jag var nästan nyfödd blev mina föräldrar
utvisade och åkte tillbaka till Afghanistan. Eftersom hoten blev akuta i
Afghanistan åkte de efter några år tillbaka till Iran. Elva år senare flydde
vi till Sverige. Vi var hotade också i Iran. En anledning till att vi lämnade
Sverige efter fem år var att jag skulle fylla arton år och då skulle jag ensam kunna skickas till Afghanistan. Migrationsverket tycker att jag har
ett manligt nätverk där – just det nätverk som vi flydde från och en av de
männen som hade misshandlat mina föräldrar och som krävde att få gifta
sig med mig. Jag var som vilken annan svensk gymnasietjej. Tanken på
äktenskap i Afghanistan gjorde mig deprimerad och skräckslagen. Nu har
vi varit på ett asylboende i Tyskland i snart tre månader. Igår fick vi veta
att vi kommer få en asylutredning här. Vi blev inte Dublin, men vi vet
inte om vi får stanna här. Jag är fortfarande jätterädd. (Flicka från
Afghanistan, 18 år, januari 2021)
Afghanistan är ett land där kvinnors situation anses sämst i hela världen. Därför utvisas inte ensamstående afghanska kvinnor från Sverige
till Afghanistan, såvida de inte har manligt nätverk. Utan ett sådant
nätverk löper en kvinna stora risker att utsättas för såväl våld som annan kränkande behandling, samt har svårigheter att skaffa resurser för
överlevnad[23]. Vad svenska domstolar anser vara ett manligt nätverk
som kan skydda kvinnan mot våld kan ofta vara just det motsatta.
När Faridahs make mördades av en kusin lovades hon och hennes tre
döttrar skydd av makens bror. Efter bara en kort tid förvandlades omhändertagandet till tvång och våld. De hölls inlåsta av makens bror och hans
familj, misshandlades grovt och kontinuerligt. De tvingades arbeta som
slavar både med gårdssysslor och i hushållet. Efter ett våldtäktsförsök på
en av flickorna flydde Faridah och barnen med hjälp av en manlig vän till
den döde maken. Migrationsverkets handläggare misstror mammans och
flickornas bevis på fysiska skador, såsom ärren efter knivar på den nu 11åriga dottern. De anses inte trovärdiga för att de valde att flytta in med
makens bror och för att deras berättelse ansågs osammanhängande och
detaljfattig. Flera stödpersoner i familjens omgivning med kunskap om
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trauma och samtal med barn och vuxna i utsatta situationer bedömer
tvärtom familjens redogörelse som högst trovärdig, och mammans och
flickornas ångest och fruktan som genuin. Flickornas egna asylskäl har
dock aldrig utretts. Migrationsdomstolen gör samma bedömning som
Migrationsverket. En sakkunnigbedömning som bifogats för att styrka
mammans berättelse avfärdas med att den sakkunniga är för personligt
engagerad i familjen och därför inte trovärdig. Efter tre avslag kräver
myndigheterna att mamman och flickebarnen ska återvända till Afghanistan, där de sägs kunna få beskydd av männen i den familj som slog
dem sönder och samman. Sverige fortsätter övergreppen mot de här flickorna. (Uttalande från stödperson, 30 januari, 2021)
När kan ett barn anses ha rotat sig?

Det är alltså tusentals små barn som inte längre minns sitt hemland, eller som aldrig ens har varit i sina föräldrars hemland, som inte pratar
sitt ”modersmål” och som spenderat många år i Sverige, som får utvisningsbesked.
Det finns ingen rättspraxis om exakt hur lång tid ett barn ska ha vistas i Sverige för att anses ha uppnått tillräckligt stark anknytning till
svenska förhållanden och få stanna i landet. Små barn anses inte ha
kommit upp i formativ ålder och har därför starkare band till föräldrarna, varför det inte är skadligt för dem att utvisas tillsammans med
föräldrarna, menar Migrationsverket. Äldre barn, som kan anses vara i
formativ ålder, kan visserligen ha en stark anknytning till Sverige, men
om de har vistats illegalt i landet kan detta inte få resultera i uppehållstillstånd. Så här står det i en dom som gällde en 16-årig pojke som
hade varit i Sverige i cirka 5 år:
N. är som sextonåring i den, enligt rättspraxis, formativa ålder då barn
utvecklas mycket socialt samt börjar skapa sin egen identitet. Familjen
har dock inte under någon period under vistelsetiden i Sverige haft uppehållstillstånd i landet. … N. och hans föräldrar måste därmed anses ha
varit medvetna om att deras vistelse i Sverige varit ytterst osäker.
Man kan ifrågasätta rimligheten i att ett barn antas ansvara för föräldrarnas handling att stanna kvar i Sverige trots utvisningsbeslut och
därmed låta bli att rota sig och skapa en identitet som fast boende i
Sverige. Jag förmodar att ett barn som går i skolan under fem år i Sve-
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rige rotar sig, oavsett om barnet är i landet illegalt eller inte.
I dokument efter dokument påtalar Migrationsverket att endast det
faktum att en individ är ett barn inte får leda till uppehållstillstånd[20 s. 6,
24, 25 s. 225]
. Svenska myndigheter säger sig ta avstånd från en etnocentrisk
syn genom att inte tro att alla barn har det bäst i Sverige.
Den etnocentriska syn som ibland uttrycks i den invandringspolitiska debatten tar regeringen avstånd från. Den innebär att barn nästan regelmässigt anses ha det bäst i Sverige, oavsett språklig, kulturell och nationell
bakgrund och tillhörighet.[26]
En invändning mot detta är: Nej, alla barn har det inte bäst i Sverige,
men om ett barn har bott här i flera år och ska utvisas till ett konflikthärjat land med ingen eller begränsad tillgång till utbildning och
utveckling, eller till en omgivning där barnet riskerar att utsättas för
barnäktenskap, barnarbete, hedersvåld eller hämndaktioner, då är Sverige ett bättre alternativ. Det är kanske snarare ett etnocentriskt synsätt
att tro att människor flyr utan andra flyktskäl än att få bosätta sig i Sverige, så som uttryckts av Migrationsöverdomstolen som i sin tur baserade sitt uttalande på en regeringsproposition.
Prövningen av barnets bästa kan dock inte i förhållande till utlänningslagen ges så långtgående innebörd att det nästan blir till ett eget kriterium
för uppehållstillstånd att vara barn. Risken blir då att det blir frestande
att utnyttja barnen i de fall där önskan att migrera är stark men skyddsskälen otillräckliga.[25 s. 249ff, 26 avsnitt 3]
Drygt ett år efter att barnkonventionen blivit lag i Sverige prövades ett
asylärende i Migrationsöverdomstolen där barnkonventionen vägdes
mot utlänningslagen. Det handlade om en flicka från Libanon som
bott i Sverige i 14 år. En större del av sin tid i Sverige har hon vistats
här illegalt. Domstolen tog, i motsats till i fallet med den 16-årige pojken ovan, fasta på att flickan har tillbringat sina formativa år i Sverige
samt att hon har haft bristande möjlighet att påverka sin situation[26, 27].
Domslutet kan kanske ge visst hopp åt andra barnfamiljer i Sverige,
även om barn som bott här länge inte ”per automatik får uppehållstillstånd. Det görs individuella prövningar i varje enskilt fall”[27, Louise Dane].
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Vilket ansvar har Sverige? Vilket Sverige vill vi ha?

”Det är väl ändå inte Sveriges problem? Alltså era konflikter i Afghanistan kan ju inte vi ha att göra med!” sade en psykiatriker när Saiahs familj bad om ett läkarintyg på att Saiah var svårt sjuk. Hon hade då
varit inlagd på psykiatrisk klinik efter ett självmordsförsök. Intyget var
tänkt att skickas till Migrationsverket i samband med en ansökan om
verkställighetshinder. Är det så majoriteten av svenskar har börjat
tänka? Att på ett nationalistiskt vis tänka att det inte är vårt problem?
Med tanke på att Sverige inte är en isolerad nation, som klarar sig
utan samarbete med resten av världen, kan vi också antas ha ett stort
intresse av den globala utvecklingen. Sverige ratificerade tidigt såväl
flyktingkonventionen som barnkonventionen, och har länge kunnat
stoltsera med att vara ett land som arbetar för att mänskliga rättigheter
inte endast ska följas på den nationella nivån utan även på den globala.
Vårt internationella rykte har på denna punkt, åtminstone fram till
2016, varit mycket gott och jag hoppas att vi kan återupprätta det ryktet och upphöra med att föra en signalpolitik som sker på bekostnad av
barns rättigheter; så som nu görs genom att barnfamiljer tvingas ut i
en ny osäker flyktsituation, eller till krigshärjade områden, eller till
tvångsgifte och andra kränkande situationer. Det är ovärdigt ett land
som Sverige att följa populistiska och nationalistiska strömningar. Det
är många barn från Afghanistan som i Sverige lever under ett ständigt
hot att förlora den lilla trygghet de har, men även barn med annat ursprung, t.ex. palestinska, somaliska eller irakiska barn, lever i liknande
skräcktillvaro. Tusentals barn och deras föräldrar som befinner sig i en
limbosituation i Sverige kan fortfarande räddas.
Referenser: Se sid. 517
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5.4 Barn med grava funktionshinder
Solveig Freudenthal, Brita Landoff
Vad har hänt med Sverige? Vad blev det av barnkonventionen? Hur
har vi fått ett samhälle där polisen har befogenhet att komma till en
privat bostad klockan fyra på morgonen och släpa iväg en mor och
hennes allvarligt sjuka barn, utan att de begått något brott, utan att de
får möjlighet att få med sig sina tillhörigheter eller mediciner, för att
därefter deportera dem ut ur landet med ett chartrat plan?
Bland de tusentals människor som flydde till Sverige 2015 och senare
finns ett antal barn som lider av allvarliga funktionshinder samt deras
mödrar. De här barnen har inte kunnat få den vård de behöver i sina
hemländer utan har istället blivit trakasserade, hånade och misshandlade på grund av sin sjukdom. Många av barnens mödrar har själva varit utsatta för våld och trakasserier och är svårt traumatiserade när de
kommer till Sverige, inte bara på grund av sina barns svåra situation
utan även på grund av av sin egen. Ofta tillhör de en minoritet, eller en
förföljd folkgrupp som uigurer och yazidier, vilket har inneburit att de
inte fått någon vård alls i hemlandet.
I och med den tillfälliga begränsningslagen ströks humanitära skäl
som grund för uppehållstillstånd. Permanenta uppehållstillstånd för
barn, som åberopar synnerligen ömmande omständigheter, har enligt
den lagen enbart beviljats om det ”vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut
krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd”. Migrationsverket och migrationsdomstolarna har utifrån detta, eller snarare trots detta, utvisat flertalet barn med svåra funktionshinder och
deras mödrar ur Sverige.
I utvisningsbesluten hävdar Migrationsverket ofta att: ”Det framgår
inte, av nu inlämnade intyg, att barnets hälsotillstånd är så pass allvarligt att det kan anses rent praktiskt omöjligt att genomföra en verkställighet”. Konkret innebär det att om man kan bära ombord ett barn på
ett flygplan, och barnet inte dör på planet, är det praktiskt möjligt att
verkställa utvisningen.
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Ofta hänvisar Migrationsverket även till att familjen inte kunnat
styrka med ”godtagbar medicinsk dokumentation att adekvat vård inte
finns att tillgå i hemlandet”. Detta är ett cirkelresonemang som kräver
att en icke-befintlig vårdapparat ska intyga att den inte finns.
Visst kan man tänka att Sverige inte kan ta hand om hela världens
funktionsnedsatta eller sjuka barn. Så är det. Vi måste ändå fråga oss
hur vi kan låta utvisa ett sjukt eller skadat barn som redan befinner sig
här, och vars förälder i förtvivlans mod tagit sig hit i hopp om att hitta
vård. Ofta har barnet fått hjälp av vården här och blivit bättre, tills avslaget på uppehållstillstånd kommer. Återstår då bara att säga ”hej då,
ha det så bra i ditt hemland”, trots att vi innerst inne vet att barnet inte
kommer att få någon vård. Hur kan vi låta bära ombord ett gravt funktionsnedsatt barn på ett flygplan bort från den hjälp det behöver?
För många är de här frågorna oacceptabla, framför allt för dem runt
om i Sverige som engagerar sig och kommer i kontakt med de här barnen och föräldrarna. Frivilliggruppernas insatser och stöd är oerhört
viktiga, som ett ljus i mörkret och en livlina för dem som utvisats.
Ilmira, Aydi och Dini (de heter egentligen något annat) är tre barn
med svåra funktionsnedsättningar och skador, vars mödrar desperat
har sökt sig till Sverige för att hitta vård för dem. I hemländerna finns
inte någon vård för dem. I väntan på att deras ansökningar om uppehållstillstånd prövats av migrationsmyndigheterna har de fått vård och
blivit bättre, börjat träna och gå i skola utifrån sina förutsättningar. De
har fått vänner i civilsamhället och stöd från volontärgrupper. Ilmira
och hennes mamma har fått vänner i Dalarna, Aydi och hans mamma
fann ett nytt liv i Norrland, och Dini i Östergötland.
Ilmira
Ilmira och hennes mamma hålls gömda undan polisen och är livrädda
för att deporteras. Deras kontakter i Sverige är djupt upprörda över
migrationsmyndigheternas hantering och försöker skydda dem.
Ilmira har en utvecklingsstörning efter en skada, hon kom till Sverige då hon var 7 år. Nu är hon 15 och har inga band till hemlandet
och ingen släkt där. Hon har gått i särskola, talar svenska och har fått
vård såväl mentalt som medicinskt, vilket gjort att hon utvecklas. Viss
behandling måste ges så länge hon växer, eftersom hon har kontrakturer med rörelsehinder som ger smärta i vänster sida av kroppen.
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Ilmiras mamma, som är hennes enda närstående, sökte skydd i Sverige för sig och sitt skadade barn. Hon är dömd i Kazakstan för stöld
genom ett rättegångsförfarande som hon beskrivit utförligt, och intygar att hon är oskyldig och trakasserad. Fem års fängelse, skild från Ilmira, väntar henne vid en eventuell återkomst till hemlandet. Eftersom
hon var ensam vårdnadshavare till ett handikappat barn fick hon efter
domen uppskov med fängelsestraffet tills Ilmira skulle bli 14 år.
Om mamman och Ilmira utvisas kommer Ilmira att placeras på ett
barnhem medan mamman sitter i fängelse. Vad händer då med Ilmira,
ett funktionsnedsatt barn, med epilepsi, nedsatt rörlighet och smärtor?
Ilmira som talar svenska och inte ryska?
Migrationsverket lutar sig mot en rapport från 2014 om att barnhemmen i Kazakstan blivit bättre. Den rapporten är inaktuell. Flera senare och vederhäftiga rapporter påvisar tvärtom de hårda och knappa
förhållandena på barnhemmen, men Migrationsverket väljer att ignorera detta. Ilmiras advokat har, tillsammans med FUB (Föreningen för
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), gett Migrationsverket
en lista över aktuella rapporter om barnhem i Kazakstan. Migrationsverket väljer att bara notera att man fått listan, och tar ingen notis om
den skrämmande tillvaro som enligt rapporterna väntar Ilmira.
I domen slår Migrationsverket fast: ”Det är inte heller visat att de
sociala myndigheterna i Kazakstan uppvisar sådana brister i omhändertagandet av ensamkommande barn att /…/ det skulle vara oförenligt med barnets bästa att återvända till Kazakstan tillsammans med sin
mor.” En mor som snabbt kommer att skiljas ifrån barnet!
Aydi
Aydi är en 14-årig pojke som kom till Sverige 2015 med sin ensamstående mor. Aydi har en hjärnskada på grund av hydrocefalus, han är
autistisk sedan barndomen och lider av ångest och depressionstillstånd. Under hela sin uppväxt i hemlandet blev han trakasserad på
grund av sin sjukdom. Både modern och pojken bär på svåra traumatiska erfarenheter och hyser veritabel skräck för att tvingas återvända.
Aydi och modern kom till en liten stad i Norrland, där båda fick ett
stort och varmt stöd i en volontär-flyktingorganisation. Organisationens volontärer fungerade också som humanitära ombud i kontakten
med migrationsmyndigheterna och sjukvården.
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Ett stort antal läkar- och psykologutlåtanden samt vädjanden från
skola och socialtjänst lämnades in till Migrationsverket mellan 2017
och 2019. I dessa utlåtanden bedömdes det att det fanns ett absolut behov av insatser som inte är tillgängliga i Aydis hemland, och att en utvisning till hemlandet skulle innebära en mycket allvarlig och hotfull
situation för pojkens fortsatta liv. Vid avsaknad av rätt behandling och
en trygg miljö riskerar Aydi att utveckla svåra psykiska tilläggshandikapp och för tidig död.
Trots alla läkarintyg och utlåtanden hämtades modern och Aydi i
september 2019, klockan fyra på morgonen, av fem poliser som körde
dem till en flygplats i norra Sverige. Där väntade ett specialchartrat
plan. De fick inte ens möjlighet att få med sig alla sina tillhörigheter eller de mycket viktiga mediciner som Aydi är beroende av. Transporten
gick till Kazakstan där de avlämnades utan att något mottagande var
ordnat. Modern vågade inte stanna i Kazakstan utan flydde med Aydi
till närmaste grannland. Där gömmer de sig, utan vård eller mediciner
till Aydi, och utan pengar till överlevnad.
Utvisningen med det extrachartrade planet har kostat flera hundra
tusen kronor. Aydi och hans mor har behandlats som brottslingar.
Dini

Dini är från Albanien. När han var åtta månader gammal hade han
opererats för hydrocefalus (vattenskalle) med insättning av shunt i
hjärnan. Shunten måste förlängas alltefter att barnet växer, annars blir
den för kort och slutar att fungera. Någon uppföljning gjordes inte av
vården i hemlandet och Dini blev allt sjukare.
När Dini var sju år tog sig familjen till Sverige i hopp om att finna
hjälp. Dini började i träningsskola där han fick möjlighet att träna upp
olika färdigheter. Den första tiden var han helt okontaktbar och låg
orörlig på en madrass på golvet. Efter någon månad började han att se
sig omkring, lyfta huvudet och ta tag i handen på personer runt honom. Han började också lyssna på sånger och jollra. Dini opererades
för att få en ny, passande shunt. Några månader senare opererades
hans stelnade höft-, knä- och fotleder, varefter han kunde börja gå på
knäna och ta sig fram med hjälp av armarna.
Efter tre år i Sverige utvisades Dini, hans mamma och två storasyskon under stort tumult. Polisen kom vid femtiden en januarimorgon
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2016, och med dem följde två läkare. Den förtvivlade mamman och
storasyskonen placerades med poliser i tre olika polisbilar, utan att få
se vad man gjorde med Dini. Storasystern berättade sedan:
Vi eskorterades av polisen ombord på planet. Det var inga andra passagerare som skulle åka med, det var bara ett plan för oss. Det var när vi kom
in i planet som vi fick se Dini ligga i en säng alldeles tyst längst bak. Vi
grät och skrek och min mamma ville så gärna springa fram till min lillebror, men hon fick inte. Vi fick sitta intill fönstret med en polis bredvid.
Vi fick inte gå på toa eller prata med varandra.
Efter landningen i Tirana lämnade polisen över en okontaktbar Dini i
rullstol till mamman. Man rekvirerade en ambulans och lämnade sedan familjen på flygplatsen. Ambulanspersonalen vägrade att ta med
den sjuka pojken, de visste inte vad de skulle göra med honom och gav
sig av. Ingen i familjen hade pengar, pass eller telefon med sig, inte heller ytterkläder trots januarikylan. Efter att familjen under några timmar suttit förtvivlade på trottoaren utanför flygplatsen kom en
taxichaufför förbi. Han tog med dem hem till sina föräldrar, två timmar från Tirana, där de fick bo. Efter någon vecka blev Dini sjuk. Han
fick feber, kräktes och slog sig kraftigt mot huvudet. Han fördes tillsammans med modern till Moder Teresas sjukhus, landets enda sjukhus med neurokirurgisk avdelning, men sjukhuspersonalen avvisade
dem och sade att de inte kunde ta emot Dini då han var alltför sjuk.
Nätverket i Östergötland lyckades samla in pengar och få tillbaka
dem till Sverige, men 2020 utvisades de igen. Dini var sju år då han
kom till Sverige, nu är han en gravt handikappad 14-åring med dagliga
ångestattacker. Hans mamma byter blöjorna och försöker träna honom
såsom hon har lärt sig av vården i Sverige. Ibland ringer hans kontaktperson och bästa vän Louise från Östergötland och sjunger för honom i telefonen. Då är han lycklig och sjunger med på sitt eget sätt.
Utdrag ur Migrationsverkets beslut angående Dini:
[Pojkens] hälsotillstånd – spastisk diplegisk cerebral pares [CP], hydrocefalus med shunt, infantil autism och grav psykisk utvecklingsstörning –
har tidigare varit föremål för prövning av såväl Migrationsverket som
migrationsdomstol (…) Det som åberopas gällande shuntdysfunktion be-
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döms endast vara tillägg till redan åberopade och prövade omständigheter. Enligt verket har [familjen] inte styrkt med godtagbar medicinsk dokumentation att adekvat vård inte finns att tillgå [i hemlandet].
[Pojkens] tonisk-kloniska krampanfall och kontraktur i höftled, knäled
och i armbågsled bedöms dock vara en sådan försämring av hans generella hälsotillstånd att de i sig är nya omständigheter enligt utlänningslagen. (…) Även vid en sammantagen bedömning av de nya
omständigheterna som framkommit i ärendet anses [pojkens] hälsotillstånd inte försämrats i sådan utsträckning att det nu finns skäl att göra en
annan bedömning än den som verket och migrationsdomstol tidigare
gjort. Verket anser därmed att det inte har framkommit några nya omständigheter i [familjens] ärende som medför att en verkställighet nu
framstår som orimlig i utlänningslagens mening.
Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 och man skall ta hänsyn till barnets bästa. Men vad har hänt med barnkonventionen?
Migrationsverket och migrationsdomstolarna kringgår om och om
igen vad barnkonventionen säger. Barnets intressen vägs mot samhällets intressen, och det sjuka barnet drar det kortaste strået. Vad har
hänt med Sverige som rättsstat?
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5.5 De o(rätt)färdiga gymnasielagarna
Karin Fridell Anter
Den nya gymnasielagen har varit ett ständigt diskussionsämne ända
sedan förslaget introducerades 2018. Den har kallats både ”amnesti”
och ”hinderbana”, och beskrivits både som inhuman och som alltför generös. Utöver de politiskt grundade åsikterna om lagens berättigande
finns det många som undrar hur en så ogenomtänkt lag överhuvudtaget kunde antas. Den vittnar om djup okunskap om både svensk skola
och svensk arbetsmarknad, och den är så svårtolkad att ingen riktigt
vet vad som gäller. Dessutom – något som ofta glöms bort i debatten –
omfattar den mindre än hälften av de ungdomar som fått avslag på
sina asylansökningar.

Den första gymnasielagen 2017

Den omdiskuterade gymnasielagen från 2018 var inte det första försöket att få till en särlagstiftning för de ensamkommande. Redan hösten
2016 stod det klart att många av de ensamkommande barn som sökt
asyl ett år tidigare skulle få avslag på sina ansökningar. Enligt den tillfälliga lagen som trätt i kraft sommaren 2016 ansågs de inte ha asylskäl,
och Migrationsverket hade ändrat sin praxis så att de inte kunde få uppehållstillstånd med hänvisning till att de var barn. Samtidigt kunde de
inte utvisas förrän efter 18-årsdagen eftersom det saknades ordnat
mottagande i hemlandet.
Regeringen presenterade då en ny lag som skulle ge en del av dessa
barn möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd för att gå färdigt gymnasiet i Sverige och sedan kunna stanna permanent om de hittade ett
jobb[1]. Utbildningsminister Gustav Fridolin berättade att den nya lagen var ett svar på kritik från framför allt lärare, som påpekat det
orimliga och uppenbart omänskliga i att låta barnen leva i orolig väntan på att utvisas i stället för att kunna sköta sina studier och bli en del
av det svenska samhället[2].
I remissvaren fick förslaget skarp kritik, både för att lagen inte dög
för det uttalade syftet, för att den öppnade för rättsosäkerhet och för att
den var svårtolkad[3, 4]. Rädda Barnens remissvar uttrycker den tveksam-
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het som även andra organisationer inom civilsamhället gav uttryck för:
Rädda Barnen tycker sig se en osäkerhet hos regeringen, en intention
att göra det som faktiskt är rätt men också en rädsla för att fullt ut stå
upp för en human flyktingpolitik. Därmed blir denna lag i slutändan
otydlig och präglad av ambivalens.[3 nr. 40]
Lagen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 juni 2017[5]. Mycket
snart visade det sig att kritikernas farhågor bekräftades. Lagen gäller
uttryckligen ensamkommande barn som ”har fått, eller annars skulle
få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet därför att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet /…/ om utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos
Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.” Problemet var
att de allra flesta av de minderåriga som hade kunnat omfattas av lagen
fick sin ålder uppskriven till 18 år. För många av de övriga undvek
Migrationsverket att skriva in ”uppskjuten verkställighet” i avslagen
och väntade helt enkelt in 18-årsdagen för att kunna verkställa utvisningen (se kapitel 4.3). I april 2018 hade denna gymnasielag givit uppehållstillstånd åt 130 personer[6], och under de följande åren blev det
ytterligare några tiotal som omfattades.
”Nya gymnasielagen” 2018

2017 års gymnasielag var varken den första eller den sista misslyckade
lagen som lades fram av Morgan Johanssons justitiedepartement. Redan den tillfälliga lagen från 2016 hade mötts av skarp kritik från tunga
remissinstanser, som oavsett vad de tyckte för övrigt var överens om
bristen på konsekvensanalys. Inför den lagens förlängning 2019 påpekade många remissvar att den lag som skulle förlängas var svåröverskådlig och dessutom inte hade utvärderats. (Se kapitel 2.1.) Ännu
värre kritik kom mot det nya förslag till ”gymnasielag” som presenterades i början av 2018[7]. I sitt remissvar skrev lagrådet att ”gränsen här
har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”[8]. Trots detta antogs lagen av Riksdagen med stöd av regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet, Vänsterpartiet och några ledamöter från andra partier[9]. Lagen
trädde i kraft den 1 juli 2018 och gjorde det möjligt att skicka in ansökan fram till 30 september samma år.
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Den nya gymnasielagen kom till efter stark opinionsbildning om att
något måste göras för de asylsökande ungdomar som bott i Sverige i
flera år, i väntan på Migrationsverkets beslut, och sedan fått avslag. De
afghanska ungdomarnas sittstrejk i Stockholm sommaren 2017 hade
skapat uppmärksamhet kring deras situation. De och andra ensamkommande hade stöd från frivilligorganisationer och familjehem i hela
landet.
Lagen innebar att vissa ungdomar skulle få tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader med möjlighet till förlängning om personen under
den tiden påbörjat en godkänd utbildning. Om de sedan tar sin examen inom planerad tid och hittar stadigvarande försörjning inom sex
månader efter examen kan de få permanent uppehållstillstånd.
När lagen presenterades uppskattade regeringen att den skulle omfatta ungefär 9 000 personer, de allra flesta med afghanskt medborgarskap. Den visade sig sedan omfatta endast cirka 7 500 personer[10], men
formuleringar som ”de 9 000 ensamkommande afghanerna” eller
”9 000 afghanska män utan asylskäl” kom att leva kvar i debatten.
Godtyckliga avgränsningar av vem som omfattas

Redan innan lagen antogs stod det klart att den utgick från godtyckliga
kriterier:
• Personen skulle ha ansökt om asyl senast den 24 november 2015 och
då blivit registrerad som ensamkommande barn.
• Personen skulle ha väntat i minst 15 månader på sitt första avslag.
• Personen skulle vara minst 18 år gammal när hen fick sitt första avslag.
Ett avgörande brytdatum var alltså den 24 november, ett datum vars
betydelse fastslogs långt senare och som därmed var omöjligt för de
asylsökande att ta hänsyn till när de kom. Regeln om 15 månaders väntan är formulerad utifrån EU:s direktiv om gemensamma förfaranden
för att bevilja och återkalla internationellt skydd[11], som dock stipulerar att huvudregeln bör vara att fatta beslut inom sex månader från det
att ansökan lämnats in. EU anger att denna tidsfrist i undantagsfall kan
förlängas till högst 15 månader. Det är anmärkningsvärt att lagen baserades på den tolkning som är minst fördelaktig för den sökande, speciellt som det här handlar om barn vilkas ansökningar medvetet
nedprioriterats.
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Lagen omfattade bara ensamkommande ungdomar, medan de barn
som kommit tillsammans med sin familj inte skulle få chansen att
stanna. Allra mest upprörande, och obegripligt, var kravet på att den
unge skulle vara minst 18 år när hen fick sitt avslagsbeslut. Den som
fortfarande var barn skulle utvisas medan den som har hunnit fylla 18
skulle få en chans. Det innebar också att de som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket skulle få chansen att stanna medan de barn
som blivit trodda om sin ålder skulle utvisas.
Lagen kom alltså att omfatta ungefär 7 500 personer. Lika många
andra, med mycket likartad situation, föll utanför de godtyckligt satta
reglerna och fick aldrig chansen. Lagen öppnade för ett lotteri där den
enskilde inte hade en chans att påverka utgången.
För att visa hur orättvist lagen slog presenterar jag fem afghanska
killar som alla var nyss fyllda 16 när de kom till Sverige. Alla fem fick
senare avslag på sina ansökningar om asyl. Gymnasielagen gav en ny
chans till en av dem – men bara till en.
• Ali kom till Köpenhamn den 20 november 2015. Han var sjuk och
hungrig och träffade en solidarisk person som gav honom mat och
vila ett par dagar innan han fortsatte till Sverige. Hans asylansökan
registrerades den 25 november.
• Bashir fortsatte direkt till Sverige och blev registrerad som asylsökande den 23 november 2015. Han fick sitt avslag och blev uppskriven till 18 år den 20 februari 2017, ett par dagar före den magiska
15-månadersgränsen.
• Mahdi kom till Sverige den 20 november 2015. Migrationsverket
trodde på hans ålder och bestämde i mars 2017 att han var ett barn
och skulle utvisas till Afghanistan där han har en farbror.
• Morteza kom också till Sverige den 20 november. Han är stor och
kraftigt byggd och efter en snabb blick på honom bestämde registreringshandläggaren att han ljög om sin ålder och registrerade honom
som 18. Ingen intervju, ingen medicinsk åldersbestämning, bara det
som kallt brukar kallas ”okulär besiktning”.
• Omid (vars namn betyder hopp) blev liksom Bashir registrerad som

309

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 310

asylsökande den 23 november. Han fick sitt avslag och blev uppskriven till 18 år den 28 februari 2017, en vecka efter Bashir, och därmed
på rätt sida den livsavgörande tidsgränsen.
Ali, Bashir, Mahdi och Omid fick bo i svenska familjer och börja svensk
skola. Morteza fick inte börja skolan, men lärde sig bra svenska på egen
hand genom självstudier på bibliotek. Alla fem fick svenska vänner och
ville inget hellre än att bygga sin framtid här. Men bara Omid var välkommen att stanna, medan de andra fyra skulle jagas av polis, sättas i
förvar och deporteras till ett land i kaos. Eller – om de lyckades hålla
sig undan för att rädda sina liv – dömas till ett liv som papperslösa i
Sverige.
Går lagen alls att tillämpa – och i så fall hur?

Redan några dagar efter att den nya gymnasielagen trätt i kraft underkändes den av Migrationsdomstolen i Malmö[12]. Domstolen menade
att Sveriges åtaganden enligt Schengenavtalet skulle kräva att en person
kan klargöra sin identitet för att få uppehållstillstånd med stöd av
gymnasielagen. Lagen kräver dock inte detta, och domstolen hävdade
därför att den inte fick tillämpas. Under sommaren 2018 fattade Migrationsverket inga beslut i väntan på Migrationsöverdomstolens prejudicerande dom. I september godkändes lagen av Migrationsöverdomstolen och började tillämpas[13].
Lagen föreskrev att asylansökan skulle ha lämnats in senast 24 november 2015. Eftersom Migrationsverket under den stora anstormningen kring detta datum inte hann registrera alla ansökningar på rätt
dag fattade verket i september beslutet att under vissa omständigheter
godkänna även ansökningar som registrerats något senare[14]. Migrationsdomstolarna gjorde inte samma tolkning, och vilket datum som
gällde kom därmed att bero på hur långt den sökande hade kommit i
asylprocessen vid prövningen mot gymnasielagen[15]. Denna inkonsekvens mellan Migrationsverkets och domstolarnas tolkning av lagen
har möjliggjorts genom att Migrationsöverdomstolen inte tagit ställning i frågan[13].
Ett annat krav var att beslutet om avslag på asylansökan skulle ha
kommit minst 15 månader efter ansökan. Även detta tolkades olika av
olika instanser. Migrationsverkets beslut om avslag i det ursprungliga
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asylärendet hade ibland underkänts av Migrationsdomstolen, som
krävt ytterligare utredning av Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets tolkning av gymnasielagen skulle även dessa ogiltigförklarade beslut räknas som beslut, och om de fattats inom 15 månader efter
asylansökan skulle personen inte omfattas av gymnasielagen. Ett antal
ungdomar har på den grunden nekats uppehållstillstånd även i domstol innan Migrationsöverdomstolen slog fast att Migrationsverkets
tolkning inte stämde med förvaltningslagen[16].
Ytterligare ett exempel på lagens oförutsägbarhet gäller de ungdomar som redan går i gymnasiet och snart är klara med sina studier. För
att gymnasielagen ska kunna tillämpas krävs att avslaget på asylansökan vunnit laga kraft. Ibland tar det mycket lång tid för migrationsdomstolarna att ta upp överklaganden, och under tiden kan den unge
visserligen gå kvar i gymnasiet men inte få besked enligt gymnasielagen. Det har hänt några att de hann ta sin examen innan de fått sitt
slutgiltiga avslag i grundärendet – och då omfattas de inte av gymnasielagen[17].
Första steget – att bevisa när man kommit till Sverige

Gymnasielagen innebar ett nytt hopp för många ungdomar som fått
avslag, men också en stor besvikelse för dem som hoppats på en utlovad andra chans och sedan ändå inte blev godtagna. I slutet av november 2015 kom det väldigt många asylsökande, och många blev tillfälligt
placerade på olika förläggningar i väntan på en tid hos Migrationsverket. För dem gällde det att kunna bevisa att man kommit till Sverige
för att söka asyl senast 24 november. Ibland hade den ansvariga kommunen register över de tillfälligt placerade, men för många ungdomar
vidtog ett febrilt letande. De hade kommit helt nya till Sverige, kunde
inte språket eller ens alfabetet, och var glada över att äntligen ha fått en
säng och ett mål mat. Inte kom de ihåg vad förläggningen hette, eller i
vilken av storstadens kranskommuner den legat.
Efter beslutet om lagen cirkulerade desperata vädjanden på Facebook för att hitta namnet på boenden som ”låg vid en liten park”, eller i
bästa fall skulle kunna identifieras med hjälp av foton i mobilen. Ungdomarnas svenska vänner hjälpte till med letandet, och kommunernas
socialförvaltningar fick en mängd frågor om vilka ungdomar som bott
i deras förläggningar. En del lyckades hitta bevis för att de faktiskt
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tänkt söka asyl redan innan den 24:e, men för andra förblev det omöjligt. Den vinstlott de hade kunnat få gled ur deras händer.
Andra steget – att hitta och påbörja en godkänd utbildning

Det första uppehållstillståndet gällde för 13 månader, som ungdomen
skulle använda till att hitta och påbörja en utbildning på gymnasienivå.
För många var det lättare sagt än gjort. En del av de nyblivna 18-åringarna hade inte fått den grundläggande behörighet som krävs för att påbörja gymnasiestudier – kanske för att de tvingats flytta ofta, för att de
levt papperslösa, eller för att de i sin utsatta situation helt enkelt inte
klarat av att studera.
Kommunerna å sin sida fick inte tydlig information om vilka utbildningar som var godkända. Skollagen säger att man får börja gymnasieskolan senast vårterminen det år man fyller 20[18]. Många av
ungdomarna var därmed för gamla för det vanliga gymnasiet och blev
hänvisade till Komvux, där det kanske inte fanns någon kurs som de
var behöriga för och som samtidigt var godkänd.
Studievägledarna ställdes inför uppgiften att ge livsavgörande råd
utan att själva veta vad som gällde. Migrationsverkets personal gav
motstridiga besked. Ungdomarna och deras svenska hjälpare famlade
och försökte förstå den luddigt skrivna lagen och dess ännu luddigare
tillämpning. Många valde utbildningar som senare skulle visa sig otillräckliga för att kunna få stanna. När man väl hade påbörjat en utbildning tilläts man inte byta, även om det visade sig att man valt fel[19, 20].
I de Facebookgrupper som försöker hjälpa ungdomarna har det
med tiden dykt upp hjärtskärande exempel på hur ungdomar har påbörjat utbildningar som sedan underkänts eller som inte kan leda till
jobb. Många har av kommunen placerats i komvuxutbildningar som
inte godkänns av Migrationsverket[21]. Andra har genomfört utbildning
till vårdbiträden bara för att för sent upptäcka att så gott som endast
undersköterskor får fast anställning inom vård och omsorg[22].
Tredje steget – att klara av studierna och ta sin examen

Om man ska kunna koncentrera sig på studier behöver man en någorlunda stabil situation, men många av de ungdomar som omfattas av
gymnasielagen har inte ens någonstans att bo. I november 2019 meddelade Migrationsverket att de som fått uppehållstillstånd genom gym-
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nasielagen inte längre fick bo kvar på Migrationsverkets boenden utan
senast 30 januari 2020 måste hitta boende på egen hand[23]. Beslutet
byggde på en kammarrättsdom som inte överklagats och därmed inte
var prejudicerande. Sveriges kommuner och landsting (SKL, nu SKR)
uppskattade att det handlade om cirka 750 ungdomar och framförde
kritik mot att Migrationsverket i detta oklara rättsläge lade över ansvaret på kommunerna, som dessutom fick orimligt kort förberedelsetid[24].
Migrationsverkets beslut får stora konsekvenser för kommuner och individer. Vi menar att det rimliga vore att Migrationsverket vände sig till regeringen med krav om lagändring istället för att göra en ny tolkning på egen
hand, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting, SKL[23].
Utöver de 750 som abrupt tvingades flytta från Migrationsverkets anläggningar fanns ännu många flera som saknade fast bostad[25]. När de
hade fyllt eller skrivits upp till 18 år hade de valt att stanna i den kommun där de redan fanns, för att ha en chans att kunna fortsätta sina
studier. Civilsamhällets organisationer och enskilda tog stort ansvar
med att erbjuda familjehem eller tillfälliga sängplatser (se kapitel 6.1),
men många hamnade ändå – bokstavligen – ute i kylan[26]. För den som
är hemlös är det naturligtvis mycket svårt att klara sina studier. Dessutom fanns en utbredd psykisk ohälsa bland dessa ungdomar som gång
på gång kastats mellan hopp och förtvivlan[27], och varken kommunerna eller någon annan kunde erbjuda det psykosociala stöd som
skulle krävas för en god studieinsats (se kapitel 5.1). Risken är också
stor att ungdomar i denna utsatta situation blir utnyttjade på olika sätt.
Röda Korset konstaterade i januari 2020[28] att lagen förbättrat många
ungdomars situation genom att möjliggöra studier och förbättrade ekonomiska villkor, men att det samtidigt fanns en stor oro för om de i
längden skulle kunna uppfylla lagens krav på fullgjorda studier och fast
arbete.
Fjärde steget – att hitta ett godkänt jobb inom stipulerad tid

Att klara sina studier är alltså en övermäktig uppgift för många, men
förvånansvärt många har ändå lyckats. Då kommer nästa nålsöga att ta
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sig igenom. Lagen innehåller krav på stadigvarande försörjning inom
sex månader efter examen för att få permanent uppehållstillstånd.
Migrationsverkets tolkning av detta förefaller vara skriven utan kunskap om svensk arbetsmarknad. Trots att det handlade om gymnasieungdomar använde man samma kriterier som för personer som söker
uppehållstillstånd för arbete. Inom sex månader efter gymnasieexamen
ska man ha fått en anställning med minst två års varaktighet[29]. Men
det första jobbet efter gymnasiet är sällan en tillsvidareanställning eller
ett kontrakt på minst två år, och detta oavsett om det handlar om nyanlända eller svenskfödda ungdomar. I bästa fall kan den nybakade
studenten få en provanställning på sex månader, med chansen att den
övergår i tillsvidareanställning. För många handlar det i stället om timanställning där arbetsgivaren på grund av lag- och avtalsreglerade turordningsregler inte kan erbjuda längre anställning även om hen skulle
vilja. Ingen av dessa anställningsformer godkänns som tillräckligt stadigvarande för att ge uppehållstillstånd. Som så mycket annat i denna
ogenomtänkta lag skapar anställningskraven en omöjlig situation för
ungdomen: Om hen accepterar en kortare anställning så blir det inget
uppehållstillstånd, och om hen tackar nej går hen miste om ersättning
från Arbetsförmedlingen[30].
För den som ändå lyckas få det eftertraktade jobbet väntar nya överraskningar. Det visar sig att det inte räcker med ett tvåårigt kontrakt,
eftersom de två åren räknas från den dag då Migrationsverket fattar beslut i ärendet – och ingen vet hur länge det kan dröja. Många har fått
vänta i över sex månader på besked. Det ställs också höga och svårbegripliga krav på både lön och anställningsvillkor. Migrationsverket ber
fackföreningen om ett intyg att villkoren är enligt gällande kollektivavtal, och vissa fackförbund har som policy att bara godkänna företag
som har kollektivavtal, oavsett om villkoren är likvärdiga. Migrationsverket kräver dessutom att lönen ska ge en ”skälig levnadsnivå” och
räknar då med en hyra på över 7 000 kronor, ibland även för den ungdom som har ett hyreskontrakt på lägre belopp.
Liksom i så många andra frågor gör civilsamhället en stor insats för
att hjälpa ungdomarna till de livsnödvändiga jobben. Det har startats
flera projekt som matchar arbetsgivare med ungdomar med lämplig
utbildning[31, 32] och flera organisationer har publicerat råd till stöd för
hur lagens alla snårigheter ska tolkas[20]. Facebookgrupper och andra
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sociala medier fylls av bilder av unga människor som berättar om sina
utbildningar och vädjar om hjälp när sexmånadersstrecket närmar sig.
Gruppmedlemmar förmedlar tips, fixar bostad på ny ort och hjälper
till med det snåriga pappersarbetet för att inga formaliteter ska bli fel.
Ibland, men alltför sällan, kommer också glädjebesked från någon som
har lyckats få sitt PUT – permanenta uppehållstillstånd – efter att ha
sökt många hundra jobb. Många andra tvingas tillbaka in i en papperslös limbotillvaro, trots att de nu har utbildningar som behövs på den
svenska arbetsmarknaden.
Coronapandemins inverkan

Våren 2020 drabbades Sverige och världen av cononapandemin, ekonomin backade och det blev ännu mycket svårare för ungdomar att få
jobb. För civilsamhället och en rad politiska debattörer stod det klart
att detta skulle drabba de ungdomar som omfattades av gymnasielagen. Centerpartiet föreslog att gymnasielagens regelverk skulle lättas
upp, men justitieminister Morgan Johansson meddelade i april att det
inte fanns några sådana planer[33].
I oktober ändrade sig Morgan Johansson och lade tillsammans med
Miljöpartiet fram ett förslag om lättnader i kravet på arbete efter avslutad skolgång[34]. Vad förslaget egentligen innebar var dock så otydligt
att TT gick ut med motstridiga besked under en och samma dag. Förslaget drogs sedan tillbaka, eftersom det nu var Centerpartiet som inte
ville stödja det[35]. Någon månad senare kom ytterligare ett regeringsförslag, som var lika otydligt både vad gällde innehåll och vem som
skulle omfattas. Detta förslag röstades ned av riksdagen den 9 juni
2021[36].
Gymnasielagsungdomarna har också diskuterats i samband med det
förslag till ny migrationslag som var tänkt att antas sommaren 2021. I
december presenterade regeringen en tilläggspromemoria med vissa
möjligheter att beviljas uppehållstillstånd för särskilt ömmande omständigheter[37]. Snart visade det sig dock att regeringspartierna inte var
överens om vad de menade med förslaget. Socialdemokraterna menade
att den som fått avslag och inte klarat gymnasielagens krav inte ska få
stanna på humanitär grund[38] medan Miljöpartiet drev på att just
denna grupp skulle omfattas[39]. Den nya migrationslagen, inklusive
den omdiskuterade humanitära skyddsgrunden antogs av riksdagen i
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juni 2021[40], men oklarheten består. När inte ens regeringen kan tolka
sina egna förslag, hur ska då de berörda ungdomarna och deras vänner
kunna förstå någonting?
”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt”

Många av den nya gymnasielagens bristen var kända redan innan den
antogs. Ändå valde regeringen att lägga fram den, och riksdagen valde
att klubba igenom den. För vissa av dess förespråkare handlade det
kanske om ett ärligt men okunnigt och naivt försök att gottgöra de
orättvisor som de ensamkommande ungdomarna utsatts för. Men kan
– och får – politiker vara så okunniga om konsekvenserna av de lagar
de stiftar? För mig ser lagen snarare ut som ett hafsigt och cyniskt sätt
att få tyst på opinionen, utan att man brydde sig om följderna för de
berörda människorna. Ännu en orättvis och misslyckad lag från Morgan Johanssons justitiedepartement, och ännu ett hån mot rättssäkerhet och medmänsklighet.
Den rimligaste slutsatsen är den som redan i juli 2020 fördes fram
av Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson, tre äldre före detta ministrar från tre olika partier[41]:
Inled en ny migrationspolitik med att rätta till den misslyckade hanteringen av dessa ungdomar. Den plågsamma hanteringen av de barn och
ungdomar som kom till Sverige under flyktingkatastrofen 2015 har skapat
sår i det svenska samhället, sår som riskerar att ta lång tid att läka. Nu är
det dags att göra rätt och bevilja ungdomarna permanenta uppehållstillstånd.
Referenser: Se sid. 518
Se även

Roos, Anders. Rättsosäkerheten i gymnasielagarna. I: Rättssäkerheten
och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på flykt.
Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.
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Straffad för socialjourens misstag
Carin Flemström
Ahmad kom till Sverige omkring den 20 november 2015. Han frågade
en polis i Malmö hur man gör för att söka asyl och fick då till svar att
han måste åka till Migrationsverket i Stockholm. Han gjorde så, och
kom fram till Migrationsverket precis när de stängde så han kunde
inte ansöka.
Genom socialjouren fick han plats på ett boende den 22 november,
och uppgav vid inskrivningen att han skulle ansöka om asyl. Sedan
dröjde det ytterligare ett par dagar innan han faktiskt kom till Migrationsverket och fullföljde sin ansökan.
Så kom gymnasielagen, med dess tidsgränser både för när asylansökan skulle ha gjorts och när ansökan enligt gymnasielagen skulle lämnas in. I god tid före sista dag för ansökan begärde vi ut journalhandlingarna från socialjouren i Stockholm för att visa att han försökt
söka asyl den 22 november. Men de hittade ingen person med
Ahmads namn.
Ahmad visste att han hade bott på ett boende men inte var det låg.
Efter att han letat och letat och inte hittat det så gjorde vi ett nytt försök hos socialjouren, men nej inga journalhandlingar. Jag tänkte att
det är fel någonstans och begärde att få gå till socialförvaltningens arkiv och granska alla handlingar från samtliga boenden under denna
tid.
Och plötsligt fanns där en datajournal där det helt riktigt stod att
Ahmad den 22 november uppgivit att han sökte asyl. Men nu var det
för sent. Ansökningstiden för gymnasielagen hade gått ut.
Chefen för socialjouren tog på sig ansvaret och skrev till Migrationsverket och vädjade om hänsyn eftersom det var de som myndighet som felat. Men avslag på avslag – det låg ju på Ahmad att bevisa
ansökan – inte på socialjouren. Ahmad fick aldrig chansen att få uppehållstillstånd genom studier. Straffad för myndighetens misstag – i
strid mot all rättspraxis.
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Godtycke satt i system Berättat av olika volontärer
Sexton ungdomar läser allmän kurs på två folkhögskolor i södra Sverige. De går i samma klass på respektive skola och har i övrigt liknande
bakgrund och omständigheter. Våren 2020 fick nio av ung- domarna
avslag på förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Det
var en och samma handläggare i Malmö som gav avslag. Övriga ungdomar beviljades förlängning av andra handläggare på andra orter.
Den lokala stödföreningen tog hjälp av en duktig advokat och överklagade till en ansenlig kostnad samtliga avslagsbeslut. Efter flera månader
av oro fick alla ungdomar sina felaktiga beslut upphävda av migrationsdomstolen och deras uppehållstillstånd förlängdes.
***
Ahmad sökte asyl 2015 men fick besked först våren 2018. Det blev avslag, som han överklagade. En ansökan enligt nya gymnasielagen
(NGL) skickades in i juni 2018. Återigen fick han vänta länge. Först i
januari 2020 togs överklagandet upp i migrationsdomstolen, tillsammans med NGL-ansökan. Då hade Ahmad redan gått ut gymnasiet.
Överklagandet i det ursprungliga asylärendet avslogs i migrationsdomstolen, och NGL-ansökan kunde inte beaktas, eftersom det inte
längre fanns några pågående studier. Utvisningsbeslut.
***
Reza hade tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen och fick
ett tvåårigt arbetskontrakt. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd och Migrationsverket godkände utbildningen men avslog ändå
hans ansökan. Det visade sig att de två årens anställning skulle gälla
från Migrationsverkets beslut, inte från anställningens början. Därmed saknades tre veckor I kontraktet.
Arbetsgivaren ville behålla Reza och skrev ett nytt kontrakt, med
längre tid. Nu kunde Migrationsverket godkänna anställningen. Men
den nya handläggare som tittade på ärendet började undersöka Rezas
utbildning, som alltså redan godkänts. Hon fann att trots att han fått
examensbevis fattades det tre veckors praktik i hans utbildning. Nytt
avslag. Reza fick åter besked om utvisning, på grund av någonting
som Migrationsverket tidigare hade godkänt.
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5.6 Det växande skuggsamhället
Carin Flemström
En längre version finns i Ordfront Magasin nr 3-2021.
Det jag nu skriver tar sin utgångspunkt i dem som kom från Afghanistan 2015, men gäller givetvis fler. Det är de afghanska flyktingarna och
deras bakgrund som jag lärt känna, och därför kan yttra mig om med
tillräckligt stor säkerhet.

Vi är många som frågat oss varför, varför denna grymhet mot dem. Vi
minns statsministrar av olika politisk inriktning: ”Öppna era hjärtan”
och ”Mitt Europa bygger inga murar”. Människor har kommit till Sverige i god tro. Vi har tagit emot dem, bäddat ner dem med rena lakan,
ordnat förskola/skola och erbjudit läkarvård. Plötsligt vänds allt hundraåttio grader. Allt underligare lagar stiftas, flyktingarnas hela existens
undermineras, de förlorar sammanhang och tilltro till sig själva och
samhället och de utsätts för den slutgiltiga lösningen: deportation till
förnedring och död. En av mina skyddslingar sa: ”Sverige är sämre än
talibanerna, de talar i alla fall om att de vill döda oss.”
Varför, vilken politisk funktion fyller detta? Hur kan ett demokratiskt samhälle bete sig så?
”Återvända till sitt hemland” – smaka på orden. Det låter som man
gjort en turistresa, studerat utomlands en tid, varit ute och luffat i världen, men så är det dags att återvända till vardagen hemma. Visst finns
det sådana också och vid det här laget har de redan återvänt. De som
blir kvar är de som hellre väljer en gatutillvaro i Sveriges storstäder än
en gatutillvaro i Kabul, som hellre jagas av svensk gränspolis än av IS
och talibaner, och som inte har en mäktig familj som kan ge visst
skydd. Ungdomar som hellre försörjer sig på svartjobb, prostitution
och kriminalitet i Sverige än att riskera död, eller kanske vara den som
tvingas döda i hederns namn, eller tvångsrekryteras till någon milis.
Människor som från början skulle stannat i andra länder om inte Sverige hade seglat under falsk flagg.
”Du måste förstå”, sade en kille till mig, ”sådana som jag blir sämre
behandlade än hundar. Vi kan inte sova någonstans, vi sparkas ut på
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trottoaren, vi föraktas och riskerar att stenas”. Han har en historia
bakom sig som är så plågsam att jag knappt orkar lyssna. En historia
som gör att han tror att även Sverige föraktar sådana som han. Annars
skulle ju Sverige inte sparka på honom, sparka ut honom.
”Vad ska jag leva av där”, säger en annan lite mer storväxt kille. ”Jag
kommer att tvångsrekryteras av talibanerna. Jag har ju redan flytt från
tvånget att döda andra som blodshämnd. Min familj dödar mig om jag
kommer dit.”
Livet på gatan – skuggsamhällets botten

Jag har över 40 års erfarenhet som socialarbetare i Rosengård och
Kroksbäck, på Narkotikabyrån i Malmö, ungdomsmottagningen i
Solna och Maria Ungdom, i Kista med stadsdelarna Husby och Akalla i
Stockholm, och till slut som socialchef i Värmdö. Jag har sett samhällets botten både på nära håll på fältet och som beslutande chef. Jag kan
inte släppa taget. Idag som 75-åring är jag fortsatt aktiv, men nu inom
Brottsofferjouren och föreningen Haninge frivilliga familjehem. Jag
kan inte för mitt liv acceptera den medvetna politik som leder till att
allt fler hamnar i fattigdom och det vi kan kalla skuggsamhället. Jag
kan inte acceptera att fler och fler ställs utanför samhällsgemenskapen i
en tillvaro präglad av rättslöshet, förnedring, våld och utnyttjande, och
där den starkes rätt är den enda rättsnormen. Det finns de som romantiserar livet på samhällets botten, men jag vet att misär inte gör människor goda. Allt går ut på att klara sina existentiella behov. Förmågan att
planera på sikt och även förmågan att känna empati dränks av hunger,
rädsla och droger.
Jag tänker på mina tio år som chef på Maria Ungdom, Sveriges största dygnet runt-öppna mottagning för unga missbrukare. Jag tänker på
ungdomar med grå hy, såriga armar och fötter med infekterade stickmärken överallt där det går att komma åt en ven. Jag tänker på tomma
blickar, ångest som bara försvinner med hjälp av droger. Jag tänker på
flickor som gömmer sig under bordet då en manlig personal kommer in
i rummet. Jag minns alla fysiska problem; tandlöshet, nedsatt hörsel och
förlorad syn efter misshandel. Mitt hjärta går sönder om och om igen
när jag möter dessa ungdomar, vare sig de har ljust eller mörkt hår. Jag
har en yrkesskada som består i att jag upptäcker dem var jag än är, på
shoppingtur i Stockholm eller som turist i Barcelona. Jag vill inte se
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dem bli fler. Inom mig ser jag de papperslösa ungdomar jag nu har i
min närhet, och som Haninge frivilliga familjehem hjälpligt hållit under
armarna, glida ifrån oss och alltmer fylla på skuggsamhället.
Om man nu inte är som jag, inte har mina erfarenheter, så borde
man ändå tänka på sin egen trygghet. För hur tryggt är det i ett samhälle med stor ojämlikhet, där hunger och nöd får råda? För ett antal år
sedan hade jag en ledande moderatpolitiker i Stockholm som bordskavaljer vid en middag, en man med adligt påbrå. Jag talade om vikten av
jämlikhet för allas trygghet, annars får vi låsa in oss, bygga stängsel och
murar kring våra bostäder. Han svarade: ”Sådana som vi har i århundranden fått låsa in oss, det är en naturlag att en del kan ordna det
bättre för sig”.
Inom mig ser jag, när jag om några år går över Sergels torg, hur
några i gänget som står där böjer sina huvuden och ser bort när jag
kommer. Jag känner igen dem som några av de papperslösa som vi under några år orkat hålla borta från det värsta. Jag tänker att jag ändå
går fram och erbjuder det jag har, en stunds fika på caféet intill, men
får ett viskande nej tack.
Jag tänker mig också att jag går lite förstrött och tittar i skyltfönstren
då någon rycker min väska, och jag tittar upp i ett ansikte jag känner
igen så väl, på en ung man som springer iväg förtvivlad och i dubbel
skam.
Redan nu funderar vi på varifrån en del killar har fått pengar. Vi
tänker prostitution, särskilt om den killen redan varit sexuellt utnyttjad
av talibanerna, som en krigshandling mot en minoritet, eller som
danspojke hos en rik och mäktig man. Liksom för flickor så leder ofta
en förnedring till en identitet som förnedrad, och det enda man känner till. Kanske är det till och med så att efter de första åren av hopp
om ett annat liv så förstärks den tidigare känslan av att vara en föraktad person, när livet återigen vänds emot en.
Svarta och vita affärer

En av våra killar fick plötsligt 80 000 kr insatt på sitt konto och ett sms
om att han skulle sända 60 000 kr vidare och behålla 20 000 kr. Vi
polisanmälde, men vet inte var det hamnade. Den gången var han i
asylprocess med ett fortsatt hopp, men tänk om han varit papperslös.
Det finns alltså en kriminell karriär. Alla är inte fattiga offer i skugg-
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samhället. För den som är tillräckligt desperat och smart finns stora
pengar att tjäna.
Jag tänker mig att jag är ute och går. Det stannar en flott bil och erbjuder mig skjuts. Det visar sig vara Ali som tog studenten som papperslös 2020. På mina frågor om hur det gått berättar han att han
jobbar för ägaren av en av de flottaste villorna på Dalarö, och att arbetstillståndet bekostades av ägaren, dvs. hans arbetsgivare, mot att
han gjorde en del specialjobb. Mer vill han inte säga och jag ser att det
tynger honom. Han har familj och gott ställt, men är inte fri. Jag känner honom, kan läsa av honom och får en klump i magen.
Numera kommer jag på mig själv med att diskutera vilken lägsta lön
man ska acceptera för svartjobb. ”Gå inte under 80 kr i timmen”, säger
jag till en kille som ruskar på huvudet. ”Ja, inte under 50 kr i alla fall,
då får du ut ungefär som andra får i studiemedel”. Han säger lågt: ”De
andra får 25 kr. Jag fick nyss ett erbjudande om 15 kr i timmen, och då
sade jag nej.” Vi kommer överens om att 25 kr är för lågt, men vi är
båda medvetna om att det kommer en dag då även 15 kr i timmen är
bättre än ingenting.
Ibland ser jag facebookinlägg där man hatar Sverige för det svek
man utsatts för, där tidigare trauman nu förstärkts genom sekundära
kränkningar. Kommer någon jag-svag person fångas upp av politiska
och religiösa extremistgrupper? Ja, tyvärr, för att citera Hjalmar Söderberg i dagboksromanen Doktor Glas från 1905: ”Man vill bli älskad, i
brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och
föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser
för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst.”
Även utan att vara fångad av hatets ideologier kan en överhettad
hjärna i en otrygg situation och med stöd av droger begå handlingar
som han eller hon aldrig skulle begå annars. Så blev det i Vetlanda. Den
långa och nästan kroniska posttraumatiska stressen gör att det kan
tippa över även vid små nya påfrestningar. Det är mycket underligt att
Sverige inte inser detta när man tar emot människor som asylsökande
från länder i krig eller krigsliknande situation, att man då inte kraftigt
förstärker trauma- och tortyrbehandlingsinsatserna. Detta behövs för
allas vårt bästa. De långa väntetiderna och de ständiga omprövningarna gör tvärtom att flyktingarna till och med mår sämre än när de
kom – och det vill inte säga lite.
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Ett självskadebeteende i nationell skala

Barnfamiljerna och de ensamkommande är faktiskt lösningen på flera
av Sveriges problem – om vi ger dem chansen att vara det.
Sverige, liksom flertalet europeiska länder, har en sned åldersfördelning med en för liten andel i de åldrar då man betalar skatt och försörjer andra. Vi borde därför inte säga nej till unga människor som vill
komma hit och arbeta, och i synnerhet inte om de redan gått svenska
utbildningar och efter snart sex år är beredda att gå ut på arbetsmarknaden. Flera nationalekonomer hävdar att vi ska se på flyktingarna ur
ett investeringsperspektiv. (Se kapitel 5.10.)
Varför en så inhuman och så oekonomisk migrationspolitik?

Jag börjar alltmer att fundera på den verkliga orsaken till denna rent ut
sagt dumma politik. Hänger det som sker med ”mina” ungdomar ihop
med en mer generell politik? Är mina afghanska ungdomar de enda
som stör bilden av Sverige som ett välfärdsland där alla är trygga? Eller
finns det en brygga mellan deras utanförskap och andra gruppers?
Göra naglarna fina, det skulle jag vilja, men hur vet jag att kvinnan
som tar hand om mina naglar inte är slavarbetare? Unga kvinnor som
fått ta lån för att komma hit, och som nu betalar tillbaka till arbetsgivaren så att de nästan inte får någon lön, och som i praktiken är rättslösa,
för protesterar de så kan de utvisas.
Det tar ibland rätt lång tid innan bussen kommer till min hållplats
på Dalarö. Jag brukar då prata med de kvinnor av tydligt utländskt ursprung som står där. Jo, de har städat hos en familj i tre timmar och
ska nu till nästa pass sju mil norr om Dalarö, på Lidingö. Arbetsdagarna blir långa men med inkomst bara för några få timmar. De är oftast timanställda och inringda för varje pass för sig.
En av våra ensamkommande ungdomar har under snart ett år varit
inringd vikarie på ett äldreboende i kommunal regi. Han är omtyckt
och frågar om han kan få ett fast jobb i minst två år, och minst på halvtid, så att han uppfyller gymnasielagens villkor för att få stanna. Men
arbetsledaren säger nej: ”Vi behöver bra vikarier och vill ha dig kvar
som vikarie, det är så få andra som kan hoppa in var som helst och
ändå göra allt rätt”. Just nu jagar jag den ansvariga på personalavdelningen. Är utvisning belöningen för ett bra jobb?
Min granne är långtidssjuk och nu utförsäkrad. ”Ja, men du kan ju
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knappt ta dig till ICA för att handla, hur ska du då kunna jobba inom
hemtjänsten?” säger jag. ”De säger att jag ska ta ett kontorsjobb”, svarar
hon.
Aftonbladets ledarsida berättar den 20 mars 2021 hur många – och
inte alls bara "invandrare" – tvingas in i någon sorts skuggsamhälle.
Endast två av tio som fått avslag från Försäkringskassan hade något
slags inkomst efter ett år, och endast hälften efter två år. Var femte
hamnade hos Kronofogden.
Allt detta är exempel på samma sak: Ett samhälle där ojämlikheten
sedan 80-talet har ökat mest i Europa. Den som påstår att det är invandrarna som gör att välfärden inte räcker till har fel. Under samtliga
år sedan 80-talet har transfereringarna (inkomstöverföringarna) minskat som andel av medborgarnas inkomster. Det finns ingen koppling
till invandringen i detta, utan det är en del av politiskt fattade beslut
under skiftande politisk styrning. (Se LO:s Jämlikhetsutredning.)
Med ojämlikhet är det som med en skogsbrand. Den har pågått
länge under mossan i stora arealer innan lågorna slår ut och branden
blir svårsläckt.
Är behandlingen av dem som i god tro sökte asyl 2015 en spegling
av en hel samhällsutveckling; av det Sverige som är så annorlunda än
det jag vuxit upp med?
De ensamkommande och Afghanistans utveckling

För Afghanistan finns två scenarier när det gäller de ensamkommande
ungdomarna. De kan tvingas tillbaka och fylla på mängden av förfrämligade existenser, leva på gatan i en ekonomisk gråzon eller rekryteras
av olika milisgrupper. Då kommer de att bidra till att destabilisera landet.
Eller de kan tillåtas stanna i Sverige och bli välintegrerade här. Tusentals som ibland skickar hem pengar, vilket motsvarar en stor del av
alla biståndspengar och som blir mycket bättre fördelade över landet
än biståndet. Många som med tiden återknyter banden till det gamla
landet där de kan stå som modell för en modern islam – att det går att
vara afghan, muslim och demokrat – eller bidra med öppenhet inför
andra livsåskådningar.
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Låt oss göra det enda förnuftiga –
mänskligt och ekonomiskt!

Se de ensamkommande och barnfamiljerna från 2015 – 2016 som en
gåva till Sverige; en gåva som befriar oss från en demografisk katastrof
med allt fler äldre och allt färre i de åldrar som ska försörja andra. Ta
till vara på de investeringar som redan gjorts i bland annat utbildning.
Visa att demokrati och värderingar om alla människors lika värde inte
bara är honnörsord den 1 maj, utan ord som styr politiken också däremellan.
Om vi fullföljer dagens politik kommer det i framtiden att framstå
som oändligt oklokt, omänskligt – ja, dumt. Låt oss skapa välfärd i stället för skuggsamhälle!
Se även

En gemensam angelägenhet. SOU 2020:46
Program för jämlikhet. LO 2019
Klein, Naomi. Chockdoktrinen. Ordfront 2007
ordfrontforlag.se/ordfront_bok/chockdoktrinen/
Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet, Red. Suhonen D, Therborn G, Weithz J. Arkiv förlag 2021
Nilsson Lundmark, Eva; Nilsson, Ingvar. En vinstlott eller en nitlott?
Ensamkommande flyktingbarn ur ett socialt investeringsperspektiv.
KRUT AB 2016
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5.7 Sveket mot glesbygdskommunerna
Kjell Hansen
Den verkliga kris som flyktingmottagandet lett till tycks inte vara förknippad med flyktingarna, utan snarare med hur tillitsrelationerna
mellan staten och det civila samhället påverkats. När staten de facto
bröt upp relationerna mellan en befintlig lokalbefolkning och de nyanlända kan detta tolkas som ytterligare ett uttryck för hur den överger
landsbygden. Staten krymper därmed inte enbart i termer av fysisk
närvaro, utan också i sin betydelse som en trovärdig partner.
Under våren 2016 genomförde en grupp forskare vid avdelningen för
landsbygdsutveckling på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en undersökning av flyktingmottagandet i tre kommuner i Dalarna (Falun, Hedemora och Leksand).* Vi var främst intresserade av att undersöka hur
ankomsten av ett stort antal människor kom att understryka betydelsen av en rad olika verksamheter i lokalsamhällena. En bakgrund till
vårt intresse var att många mindre landsbygdskommuner brottas med
problem som uppstått i kölvattnet av minskande och åldrande befolkningar samt vikande serviceutbud. I ett sådant läge uppfattades ofta
flyktingintegration som en möjlighet att kunna vända utvecklingen.
Mottagandet

Under hösten 2015 ankom ett stort antal flyktingar till Sverige, som
alla skulle tas emot av Migrationsverket och placeras i förläggningar.
Relativt få förläggningar fanns i beredskap och behövde upphandlas
mycket snabbt – ibland medan flyktingarna bussades från de regionala
mottagningsanläggningarna till förläggningen. Snabbheten innebar
mycket korta ställtider för både kommuner och organisationer, på
platser där nya boenden öppnades. Formellt hade varken kommuner
eller civilsamhälle någon roll i mottagandet av asylsökande, utom i
fråga om ensamkommande barn, som är Socialtjänstens ansvar. Men i
praktiken skedde en snabb och omfattande mobilisering i kommuner
och föreningar.
Migrationsverket var hårt pressat under denna period och gick in i
stabsläge men klarade av att placera i stort sett alla flyktingar i boen-
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den, ofta i äldre turist- och fritidsanläggningar. Förutom placering av
flyktingar var Migrationsverkets huvuduppgift att behandla ansökningar om asyl, en process som vanligtvis skulle ta 3–4 månader men
nu ökade till uppemot två år. Det som då uppstod var ett slags socialt
vakuum, där flyktingarna var hänvisade till förläggningarna med inga
eller få aktiviteter att ägna sig åt. I detta tomrum var det kommunerna
och civilsamhället som tog ett ansvar.
Kommunerna hade dels, genom socialtjänsten, ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, dels ansvar för att alla barn i skolålder också
kunde gå i skolan. Dessutom började kommunerna tidigt arbeta med
att planera en framtida integration genom språkkurser (SFI), arbete
och praktik, samt med att planera bostäder för en ökande befolkning. I
kommunernas arbete fanns ingen tydlig gräns mellan mottagande och
integration: människor behövde hjälp och stöd och kommunerna behövde en ökande befolkning.
Flyktingmottagandet skapade visserligen påfrestningar på delar av
de kommunala verksamheterna, men sågs i första hand som en utvecklingsmöjlighet. I intervjuer berättade kommunala företrädare på olika
nivåer om en bred politisk enighet kring integrationsarbetet med en
tydlig inriktning på att välkomna nyanlända. Integrationsstrategen i
Leksand uttryckte det så här: ”Det viktigaste är att när någon frågar de
asylsökande om hur det var att komma till Sverige ska de i alla fall
känna att i Leksand var de välkomna”.
Denna inställning, som präglade alla de kommunala företrädare vi
talade med, kom även att innebära att gränserna mellan offentlig förvaltning och civilsamhälle blev otydliga och genomträngliga. Många
tjänstemän engagerade sig i det frivilliga arbetet med flyktingarna och
kunde mobilisera sina kunskaper och nätverk i det arbetet. Ett exempel
är näringslivschefen i Leksands kommun som aktivt deltog i gruppen
Leksands Faddrar. Han kontaktades efter att en buss med flyktingar
kom till förläggningen Leksands Strand utan ordentliga kläder eller
mat. Flyktingarna hade visserligen fått ICA-kort för att kunna handla,
men ingen information om var de skulle handla eller hur de skulle använda korten. En bekant hörde av sig till honom för att se om han
kunde hjälpa till, vilket han tog som en självklarhet. I näringslivschefens berättelse blir det privata engagemanget i civilsamhället något som
kan ge stöd till de nyanlända genom att fylla ut de luckor som upp-
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kommit i det överbelastade offentliga systemet. Efter att de primära behoven var tillgodosedda såg han ett behov av att länka ihop näringslivet med de nyanlända för att de skulle kunna integreras lättare.
Mottagandet var både en svår utmaning och en hägrande möjlighet
för kommunerna, och alla tre kommunerna anställde snabbt människor som skulle arbeta mer direkt med flyktingarna på boendena. I exempelvis Leksand anställdes två flyktingkoordinatorer som regelbundet besökte de två flyktinganläggningarna. Syftet var att intervjua och
kartlägga de boendes kompetenser och önskningar i relation till arbete.
Här fanns emellertid en tveksamhet bland det lokala näringslivet, som,
trots behov av arbetskraft, tvekade att rekrytera.
För kommunen var påfrestningen på skolorna den mest akuta utmaningen. I alla de tre undersökta kommunerna avsattes särskild personal för att bistå lärarna i deras arbete med de nya eleverna. Här
behandlades alla barn som inte behärskade det svenska språket på
samma sätt, oavsett om de var asylsökande, ensamkommande, nyanlända eller något annat. Såväl den vanliga undervisningen som möjlighet till modersmålsundervisning är reglerat i skollagen efter att
målsman/god man/myndighet ansökt om placering. Ibland kom dock
elever själva direkt till receptionen och sa: ”Jag vill gå i skolan”. Men i
sådana fall hänvisades de vidare.
Trots en ökad arbetsbelastning och nya utmaningar handlade inte
allt bara om problem. ”Det ger så himla mycket tillbaka att få jobba
med de här eleverna, man kommer så nära. Och de är så studiemotiverade”, som en av de intervjuade lärarna sade. Men här fanns också en
rad praktiska saker som behövde lösas: stöd för inlärning av svenska,
stöd för att lära sig om den nya kulturen, att hantera bussturerna till
och från skolan, liksom hur man borde uppföra sig i simhallar och på
gym. Det handlade på så sätt om ett antal konkreta insatser för att
hjälpa de nya eleverna in i det svenska samhället, dvs. om ett antal små
steg på väg mot integration.
Civilsamhällets roll

Generellt kan man säg att kommunerna lade ned mycket möda på att
stötta både unga och äldre asylsökande för att de skulle kunna stanna
kvar i kommunen, dels genom egna insatser och dels genom att försöka slussa asylsökande till föreningslivet. Flyktingvågen ledde till ett
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stort medborgerligt engagemang. Dels ökade aktiviteten inom stora
och väletablerade organisationer som Röda korset, studieförbunden
och de religiösa samfunden, men det förekom också nybildade initiativ.
Man kan dela in de civilsamhällesorganisationer (CSO) som arbetade
med flyktingar i tre grupper: 1. De som uppstod spontant kring ett
mottagande. 2. Föreningar som redan tidigare arbetat med liknande
frågor och som nu utvidgade den grupp de arbetade med. 3. Föreningar som inte ändrade sin verksamhet, men som fick nya medlemmar.
Kring de flesta flyktingförläggningar uppstod grupperingar som
spontant såg det som sin uppgift att försöka underlätta flyktingarnas
tillvaro. I vårt material hade vi två sådana exempel: Bygden bryr sig –
Svärdsjö i Falu kommun, och Siljansnäs Hjälper/Siljansnäs sockenstuga i
Leksands kommun. I Siljansnäs var bakgrunden den att det kom till
några privatpersoners kännedom att det inom något dygn skulle öppnas ett flyktingboende i byn. Eftersom det var snö ute, och tv-bilder
hade visat flyktingar som saknade kläder för ett sådant väder, gjorde
initiativtagarna ett upprop via Facebook där de bad bybor komma till
församlingshemmet med kläder. Uppslutningen överträffade alla förväntningar. Byborna drevs dels av en vilja till medmänsklighet, dels av
en vilja att manifestera att ”vi här på landsbygden inte är främlingsfientliga”. Att starta Siljansnäs Hjälper var därmed också ett sätt att säga
något om vilken sorts bygd Siljansnäs är. Den stora mängd kläder och
leksaker som kom in krävde att gruppen behövde organisera sig för att
ordna med sortering, distribution och förvaring. Ganska snart blev
Sockenstugeföreningen den som skulle ge initiativet en starkare organisatorisk stadga. Hjälpföreningarna i Siljansnäs arbetade med de två
förläggningar som fanns där, och förutom klädinsamling uppstod
snart ett antal initiativ för att utveckla sociala kontakter, bland annat i
form av språkcaféer. Distributionen av kläder kom att knytas till en lokal som man fick tillgång till, där fanns kläder som boende på förläggningarna kunde hämta.
Många etablerade ”sociala organisationer”, framför allt frikyrkorna,
nykterhetsrörelsen och studieförbunden, startade det som kallas språkcaféer. Språkcaféerna var helt enkelt tillställningar där föreningens vanliga medlemmar kom på fika och dit flyktingar var särskilt inbjudna.
På ett vänligt och informellt sätt övade man vardagssvenska. Vad gäller
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studieförbunden fick de också ett särskilt, statligt finansierat, uppdrag
att bedriva språkundervisning ute på förläggningarna. Förutom sådana
typer av verksamheter, som var direkt riktade till flyktingar och nyanlända, fanns det också föreningar som hade öppnat sin verksamhet för
dem, men utan att egentligen ”arbeta med flyktingar”. Ett exempel på
detta var IFK Hedemoras fotbollssektion där man på kort tid fick många
flyktingar och nyanlända som nya deltagare. Alla ungdomar deltog
emellertid på exakt samma villkor – dvs. spelade fotboll – med ett undantag: Det enda tillåtna språket på planen var svenska. Som påpekades av den ledare vi intervjuade är fotboll en global sport, vilket
innebär att de flesta nyanlända utan hinder kan delta. Många av dem
har också visat sig duktiga och spelade i klubbens olika lag.
Kris eller möjlighet?

Ett stort antal samhälleliga institutioner engagerades i arbetet med
flyktingmottagandet med olika specificerade uppgifter. Länsstyrelse
och region arbetade i första hand med att stötta övriga myndigheter,
bland annat genom omvärldsbevakning och olika samverkansåtgärder
men också genom att fördela projektmedel och hantera kontakter.
Själva integrationsarbetet riktade sig formellt enbart till personer som
fått uppehållstillstånd, men eftersom Migrationsverkets handläggningstider hade blivit så långa drogs även de som befann sig i asylprocessen in i det tidiga integrationsarbetet. Den tydliga fasindelningen
mellan mottagande och integration, som lagstiftningen anger, fanns
därmed inte i praktiken.
Skolpersonal och rektorer berättade att de befann sig i ett ansträngt
men hanterbart läge. Det som särskilt stressade systemet var bristen på
lärare och skollokaler. Enligt skollagen har alla barn som befinner sig i
landet rätt att få gå i skolan och placeringen bör ske inom en månad
från det de anlänt. Kravet på placering inom en månad var dock svårt
att uppfylla, särskilt i kommuner som tog emot många ensamkommande och familjer som exempelvis i Hedemora. Från lärarhåll hörde
vi om utmaningarna i att de nya eleverna hade så olika förutsättningar
och bakgrunder. Det blev viktigt att rekrytera stödlärare och språkstödjare, vilket skapade möjligheter för en del nyanlända med uppehållstillstånd, som stod utanför arbetsmarknaden. Personalen beskrev
också att det fanns stor uppslutning bland pensionerade lärare och fri-
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villiga att kliva in för att stötta skolorna. Antalet personer i sådana
stödjande funktioner minskade emellertid under hösten 2016.
På en mer strategisk nivå lyftes skolan återkommande upp som en
av de viktigaste integrationsinsatserna, och det fanns förhoppningar
om att studiemotiverade nyanlända skulle stimulera de svenska barnens motivation. Lärare noterade också att de barn som befann sig i
asylprocessen levde i en ganska flytande tillvaro, där förändringar i
boendesituationen kunde göra att ett barn plötsligt försvann ur en
klass, utan förvarning, då familjen har flyttats till ett annat boende,
ibland i ett annat län.
Såväl regeringen som Migrationsverket lyfte fram civilsamhället
som en ytterst viktig komponent i asylmottagandet och som ett led i
integrationsarbetet. Studieförbunden fick särskilda medel för att bidra
med språkundervisning till dem som ännu inte omfattades av SFI. I
Hedemora tillgängliggjorde kommunen bidrag för föreningar som ville
arbeta med integrationsinsatser, och överallt i länet ordnade kyrkor
och lokalavdelningar i de stora riksförbunden språkcaféer. Gränsen
mellan tjänstepersoner och det civila engagemanget var ibland flytande. Flera av de aktiviteter som exempelvis fanns i Leksand inleddes
av kommunens näringslivschef, men har senare tagits över av kommunen, som exempelvis kompetensinventeringen och praktikplatsförmedlingen. I Falun inrättade stadsbiblioteket en slags integrations- och
kontaktförmedling under projektnamnet ”Låna en svensk”.
I nästan alla de små tätorter där ett asylboende öppnade togs det
mer eller mindre formella initiativ där lokalbefolkningen arbetade för
att välkomna och hjälpa de nya invånarna. I Svärdsjö i Falun fanns
gruppen Bygden bryr sig, i Leksand fanns, som nämnts ovan, bland annat Leksands Faddrar, Siljansnäs Sockenstuga hjälper flyktingar och Siljansnäs Hjälper. Runt om i länet fanns flera andra liknande grupper,
som fokuserade på samvaro och gemenskap utan formella krav på engagemang. Dessa grupper utgick dels från en önskan att hjälpa medmänniskor i en svår situation, dels från ett gemensamt ansvar för den
plats där gruppen verkar. Stödet för att ta hand om flyktingarna var generellt stort och kom till uttryck genom att ställa upp med skjuts,
ordna språkundervisning eller genom att baka. Vissa av civilsamhällets
aktivister engagerade sig emellertid extra mycket, till exempel genom
att knyta nära band med en särskild person eller en familj. Genom
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dessa aktiviteter knöts starka kontakter mellan den nya och den gamla
lokalbefolkningen, vilket också märktes i den upprördhet och mobilisering nedläggningen eller flytten av ett asylboende medförde: ”Rör
inte våra flyktingar”.
Bland de föreningsaktiva fanns en stor förståelse för de ansträngningar som de lokala förvaltningarna gick igenom, men däremot riktades hård kritik mot Migrationsverkets hantering av de asylsökande. En
eldsjäl i Svärdsjö engagerade sig starkt i sina skyddslingars asylärenden
medan en representant från Röda Korset i Hedemora beskrev hur hen
hade återkommande konfrontationer med Migrationsverkets handläggare.
I alla våra intervjuer underströk informanterna att de inte upplevde
att den flyktingsituation som utvecklades under hösten 2015 kunde beskrivas som en kris eller ett uttryck för kollaps. Mottagandet i de tre
Dalakommuner som vi studerat kännetecknades också av en bred politisk enighet och ett pragmatiskt förhållningsätt, där enbart SD stod för
några få invändningar. Samtidigt är det viktigt att belysa att det fanns
några områden som återkommande beskrevs som hårt ansatta och där
det fortsatt fanns stora behov av särskilda insatser, såsom tandvården,
psykiatrin och inom bostadsbyggandet.
På frågan om Dalarna skulle klara av en ny våg inom flyktingmottagandet svarade vissa ja medan andra var mer tveksamma. De som
ställde sig mer negativa baserade sina svar på resursbrist, dels i fråga
om bemanning (skola och vård), dels på grund av bostadsbrist. Sjukvården omfattar alla barn och dessutom kvinnor i behov av mödravård. Övriga personer har rätt till vård som inte kan anstå. Det finns
även särskild tandvård för asylsökande samt asylpsykiatri. Såväl tandvården som psykiatrin var väldigt pressade av de behov som fanns, och
landstingets representanter beskrev det som att man precis kunde hålla
undan det mest akuta. Trots detta beskrevs läget som hanterbart när
informanterna blickade framåt.
Generellt sågs de nyanlända som en resurs; nya medlemmar i lokalsamhället med kompetenser som behövdes för att skapa en hållbar utveckling i regionen. Integrationsarbetet utgjorde en utmaning som
aktörer från samhällets sektorer kunde enas och samarbeta kring. Den
potential som sammankopplades med flyktingmottagande framkom
inte minst genom svaren på den fråga vi avslutade varje intervju med:
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Hur ser det ut i Dalarna om tio år? Nästan alla beskrev mottagandet
som nödvändigt och som en tillgång för den egna orten. Samtidigt uttryckte man en oro för den nationella debatten, då många upplevde att
bilden av ett samhälle i kris var missvisande och att den senaste tidens
asylpolitik riskerade att spä på segregationen.
Att aktivt och konkret arbeta med integration innebar också att de
aktiva kunde hamna i utsatta positioner genom det motstånd som
flyktingmottagandet utsattes för av högerextrema och främlingsfientliga rörelser. Det fanns enstaka lokala exempel i vårt material, men
flera personer berättade att de mottagit hot från andra delar av landet.
På lokal nivå var det snarare fråga om en oro till exempel i samband
med att en entreprenör eller kommun ska öppna upp ett boende eller
HVB-hem på orten. När verksamheten väl var etablerad försvann
emellertid oron, inte minst på grund av de lokala initiativ som beskrivits ovan. Flera av dem vi talade med, från länsstyrelsen till de lokala
initiativen, uttryckte emellertid en rädsla för en växande social oro i
samhället och för att integrationsinsatser ersätts med segregation.
Civilsamhällets förmåga att kunna avlasta det offentliga och erbjuda
ett medborgerligt stöd till asylsökande var beroende av föreningarnas
förankring i lokalsamhället. I en av de undersökta kommunerna fungerade samarbetet mellan offentlig och ideell sektor relativt friktionsfritt,
och den lokala befolkningens engagemang skedde genom en tät väv av
olika lokala initiativ; dels traditionella etablerade föreningar och dels
nyligen startade temporära organisationer, såsom faddergrupper. I de
mindre kommunerna var gränserna mellan det som var ett offentligt
åtagande och det som var ideella initiativ flytande, och enskilda personer kunde befinna sig i båda sfärerna.
I en annan kommun fanns visserligen ett starkt engagemang för att
hjälpa till i mottagandet, men detta var avhängigt en specifik privatpersons förmåga att mobilisera och organisera bygdens medlemmar i arbetet. Personen är att betrakta som en ”eldsjäl”, som visserligen har
stöd från en stor del av bygden, men inte alls hade den breda förankring som fanns i den kommun som beskrivits ovan. Hens engagemang
blev i stället ifrågasatt av en annan gruppering av ortsbor – ibland till
den grad att det ledde till direkta hot om våld. Eldsjälen beskrev att det
stöd som fanns berodde på hens uppmaning och inte skedde spontant.
I det här fallet var också relationerna till kommunen och till Migra-
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tionsverket begränsade och ambivalenta. I vissa kontakter kunde
denna eldsjäl förebrås för sitt engagemang, uppmanas att sluta bry sig
eller lägga sig i processen. I andra kontakter frågade kommunen och
Migrationsverket om hen inte kunde bidra mer eller på ett annat sätt.
Välfärdsstat i förändring

Det bestående intrycket efter de intervjuer vi gjorde i de tre kommunerna var den stolthet som kom till uttryck över hur man klarat påfrestningarna kring mottagandet. Att det offentliga spelade en sådan
aktiv roll i detta kan ses som ett uttryck för att välfärdsstaten knappast
kan dödförklaras ens på landsbygden. Det som blev tydligt under mottagningsprocessen var emellertid en ansvarsförskjutning mellan olika
sociala aktörer som också skadat föreställningen om att alla drar åt
samma håll. Framför allt visade sig sådana slitningar i samband med
integrationsinsatser och kom till starkast uttryck i relationerna mellan
Migrationsverket och civilsamhället. Bland kommunalpolitiker och
tjänstemän fanns en uttalad förhoppning om att nyanlända skulle
kunna bidra till lokal utveckling genom arbete, som skattebetalare och
som kunder i lokala serviceföretag. Ett viktigt inslag i denna typ av berättelser var att kulturella skillnader definierades som praktiska problem, som i första hand rörde språk, arbete, bostäder, utbildning och
att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Så var det även för de
frivilligorganisationer som på olika sätt engagerade sig, även om representanter för sådana grupper oftare än myndigheterna lyfte fram att
flyktingarna är människor och borde behandlas jämlikt.
Den nationella politiken uttryckte farhågor kring hur den stora tillströmningen av flyktingar skulle påverka den allmänna välfärden, men
det perspektivet var ganska långt ifrån den vardagsintegration som pågick i många lokala samhällen. Även om det offentliga och civilsamhället samarbetade kring flyktingmottagandet fanns en traditionell uppdelning av funktioner mellan det offentliga och civilsamhället kvar, och
båda arbetade utifrån sin egen logik: den kommunala förvaltningen utifrån lagstiftningen och föreningslivet med bas i sina respektive ideologier. Denna uppdelning kan betraktas som ett uttryck för ett slags
socialt kontrakt där civilsamhället stod för social stabilitet och det offentliga garanterade en (relativt) jämlik välfärd, även om den minskade
offentliga närvaron har lagt allt större ansvar på just civilsamhället.
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I de föreningar som arbetade med direkt integration uppstod personliga mellanmänskliga band mellan lokalbefolkning och flyktingar,
som ett uttryck för en vilja att behandla alla jämlikt. Tveklöst skapades
ett socialt tryck i många byar för att uppträda accepterande, men detta
kom även att tjäna som en bekräftelse på en grundläggande självuppfattning om att man var öppen, solidarisk och hade förmåga att hantera problem.
Avslutande reflektion

Att ta emot 160 000 flyktingar innebar inte någon kris för välfärdssamhället. I stället kom krissignalerna i och med att Migrationsverket, efter
tydliga signaler från den högsta nationella politiska ledningen, reducerade antalet flyktingförläggningar. Efter det att gränskontrollerna på
olika sätt förstärktes och flyktingströmmen avtog till en rännil fick
Migrationsverket i uppdrag att skära ner på kostnaderna, och under
sommaren 2016 började ett stort antal förläggningar att stängas. Ute i
landet kom Migrationsverket att bli den nya nationella politikens ansikte. Det som blev synligt i den krisen var två helt skilda sätt att betrakta flyktingar och integration. Å ena sidan den statliga, där frågan
främst diskuterades i termer av antal och kostnader, och å andra sidan
civilsamhällets som byggde sitt agerande och sin förståelse av situationen på de personliga relationer som utvecklats. När förläggningar hastigt stängdes och flyktingar flyttades var det, ur Migrationsverkets
perspektiv, ett ekonomiskt rationellt sätt att hantera ett stort antal flyktingar, medan det ur såväl civilsamhällets som många av kommunernas lärares, socialsekreterares och andras perspektiv utgjorde ett
uppbrytande av relationer som inneburit stora personliga engagemang
från båda sidor. På samma sätt som såväl kommuner som civilsamhälle
överraskats av den så kallade flyktingströmmen överraskades man nu
av Migrationsverkets agerande. Reaktionerna blev starka och processen
beskrevs som kontraproduktiv i förhållande till integrationsmålen.
En annan sida av detta har att göra med den ansvarsfördelning mellan samhällets olika aktörer som tidigare rått. Såväl regeringen som
Migrationsverket har i policydokument lyft fram civilsamhällets betydelsefulla roll i arbetet med integration, och detta har varit en uppgift
som civilsamhället ivrigt tagit på sig. Den stora besvikelsen inom föreningslivet är emellertid knuten till att denna ansvarsdelning var så en-
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sidig: staten behövde civilsamhället för att lösa sina problem men tycktes inte vara villig att ge sitt bidrag till den integration som med nödvändighet måste ske lokalt. Det beröm som regelbundet östes över
civilsamhället i politiska debatter om flyktingfrågan ekade ganska tomt
i föreningslivets öron.
Se även

Brunsson Karin. Ett kort besök i Sunne. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud
T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.
*Undersökningen genomfördes av Arvid Stjernström, Cecilia Waldenström, Erik Westholm och Kjell Hansen och finansierades genom ett
akutbidrag från forskningsrådet Formas.

5.7.1 Regionalpolitik enligt Migrationsverket –
slit och släng!
Carin Flemström
Om man vill skapa en flyktingkris så har Migrationsverket lyckats väl.
Detta blir en artikel om Sverige som ett delat land – ett land med en
statlig myndighet som närmast har en kolonial inställning till landsbygd och glesbygd – bygder som fortfarande försörjer Sverige genom
sina naturtillgångar.
Det blir också en berättelse om hur regering och Migrationsverket är
fångade av privatiseringen, och om brist på styrning och sammanhållning.
Det finns en systematik i hur en statlig myndighet som Migrationsverket behandlar glesbygds- och avfolkningskommuner. Här ges två exempel, båda med socialdemokratiska kommunstyrelseordförande.
Först intervjuas Eva-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun i norra delen av Örebro län. Kommunen har på 70 år minskat från nästan 12 000 invånare till 4 700.
Malin Svanholm är kommunstyrelsens ordförande i kommunstyrelsen i Kramfors kommun i Ångermanland med cirka 18 000 invånare.
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Här återges kommunstyrelsens yttrande över Migrationsverkets nedläggning av verksamheten i kommunen.
Jag avslutar med att berätta något om hur flyktingarna togs om
hand i en stor storstadskommun, Haninge.
Ljusnarsbergs kommun – ett övergrepp

Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande:
”Vår kommun är en avfolkningskommun och en av de utpekade kommunerna med en socioekonomiskt utsatt situation. Staten har lämnat
de små orterna och man kan undra över vad den populära devisen
’hela Sverige ska leva’ verkligen innebär. Ljusnarsberg hade inte något
avtal om mottagande av flyktingar år 2015.
Trots detta var vi beredda att utifrån våra förutsättningar bidra till
ett värdigt och humant flyktingmottagande då inströmningen till Sverige pågick. Vi hade alla grundförutsättningar för att ordna ett gott
mottagande. Det fanns bostäder, det fanns en skola med ett visst utrymme för nya elever, ett civilsamhälle som verkligen vill stödja och
välkomna nya medborgare, barn/elever som ville ha nya vänner, en församling som gjorde allt de kunde för att möta upp alla flyktingar, bildningsförbund som ville skapa mötesplatser mm.
Hösten 2014 köpte ett företag från södra Sverige ett flertal flerfamiljsfastigheter i Ställdalen, som har knappt 400 invånare. Vid årsskiftet 2014/2015 valde Migrationsverket att ingå ett avtal med företaget
om 60 platser för mottagande av kvotflyktingar som sedan skulle vidareplaceras i andra kommuner. Kommunen fick informationen att vi
inte skulle bli berörda på något sätt utan detta skulle skötas helt och
hållet mellan Migrationsverket och företaget. Då flyktinginströmningen ganska snabbt ökade i omfattning ändrades detta förhållande
över huvudet på oss i kommunen. Företagaren hade köpt såväl tomma
lägenheter som ett hotell, varför de nästan 1 200 platser för asylsökande som inrättades i vår kommun till huvuddelen kom att inrättas i
Ställdalen. Migrationsverket bestämde vidare att boendena i Ljusnarsbergs kommun var ankomstboende, dvs. att man visste väldigt lite
vilka grupper som hänvisades till Ställdalen.
Till den lilla orten Ställdalen slussades människor i bussar som kom
på dygnets alla timmar. Enligt uppgift skulle dessa flyktingar snabbt
slussas vidare till andra kommuner. För varje vecka fick kommunen in-
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formationen att antalet platser ytterligare utökats med något hundratal
platser.
Då platserna snabbt var uppfyllda och vidareslussningen inte fungerade räknade man i stället på hur stor yta varje flykting skulle få, det
blev endast tre kvadratmeter per person. På så sätt kunde man fylla på
med många sängar i varje lägenhet. Det fanns ofta ingen tolk på plats,
utan man hänvisades till att resa till andra orter för att få information
om sitt asylärende. Det var väldigt dålig ordning, ingen mat som man
var van vid. Främst för barnen blev det ett bekymmer.
Många dagar av ovisshet ledde till upprorsstämning bland flyktingarna. Man genomförde sittstrejker för att markera den inhumana behandlingen och den stämningen smittades också av sig ute i samhället.
Konflikterna var många under denna tid.
Kommunen, som initialt inte skulle få något ansvar för mottagningen, kom snart att ha mer än fullt upp att göra. Det kom ensamkommande i hundratal, alltså barn som måste få en god man utsedd
samt placeras hos någon familj. Alla barn som fastnade i kommunen
skulle ha sin skolgång uppstartad så skolan fylldes på med 50 procent
nya elever som inte kunde ett ord svenska. Personalen i förskola och
skola uträttade underverk på den korta tid de fick på sig att iordningställa allt.
De första månaderna ansträngde sig alla ”svenska” barn för att bli
vänner med de nya barnen. Då dessa potentiella vänner bytts ut för xx
gång i ordningen orkade inte barnen försöka skapa fler relationer utan
började distansera sig. Flyktingbarnen blir ju i alla fall inte kvar hos
oss, och att samla in eller skänka saker till vänner som sen försvinner
blir helt ointressant. En horribel och inhuman hantering för alla inblandade barn!
För en liten ort som Ställdalen var det som skedde förödande. Självklart pekades vårt parti ut som syndabocken. Lösningen ansåg man låg
hos kommunens politiker som skulle ”satt stopp” för detta mottagande
av flyktingar som man avtalat om. Inför valet gav SD som vallöfte att
de skulle se till att ingångna avtal om flyktingmottagandet i kommunen skulle sägas upp. I valdistriktet Ställdalen blev SD 10 procent
större än oss socialdemokrater, som traditionellt alltid varit stora i
kommunen. Totalt i kommunvalet fick vi fler röster än förra valet, vilket jag är glad och stolt över.
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Om de 163 000 flyktingarna hade fördelats utifrån kommunstorlek
skulle vi fått tre flyktingar och Stockholm 15 000. På en fråga till en besökande minister blev svaret att det skulle blivit för dyrt att ha mottagandet i Stockholm. Jag förstår problematiken, men min utgångspunkt
är att vid flyktingmottande måste alla hjälpas åt. Om Sverige tar emot
flyktingar så ska det ske på ett ordnat sätt där alla kommuner, utifrån
förutsättningar, ska bidra till ett humant och värdigt mottagande med
tydliga regelverk.
Min roll är att företräda och försvara mina medborgare för de övergrepp som begås även om det inte varit populärt. Framtidens flyktingmottagande måste inkludera alla parter – även medborgarna. Om vi
haft ett ordnat mottagande i kommunens regi med de frikostiga ersättningar som privata aktörer fick hade vi kunnat göra mycket gott för
alla, både för dem som redan bodde i kommunen och för dem som
kom som flyktingar.”
I Kramfors fick kommunen läsa om sin framtid i tidningen

Yttrande KS 2021/252 av Kommunstyrelsen i Kramfors 2021-05-17, förmedlat av Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. Yttrandet
tillkom när man fått läsa i pressen att Migrationsverket lägger ner sin
verksamhet i kommunen och flyttar de asylsökande.
”Kramfors kommun anser att Migrationsverket grovt åsidosatt sin
skyldighet att samråda med berörda parter, men också att myndighetens lägesbeskrivning och konsekvensanalys är ensidig och otillräcklig.”
Kramfors kommun informerades om planerna på att avveckla verksamheten i Kramfors i princip samtidigt som nyheten kommunicerades externt. Ett ansvarsfullt samrådsförfarande borde ha initierats i god
tid och kännetecknats av en ambition och vilja att diskutera problem
och lösningar på ett seriöst sätt. Att samråda när alla beslut i praktiken
redan är fattade är det motsatta.
Lägesbeskrivningen och konsekvensanalysen beskriver konsekvenser
för Migrationsverkets egen verksamhet, men underlaget ger inga svar
på hur myndigheten analyserat och värderat konsekvenserna för regionen, kommunen och de berörda människorna.
Att Migrationsverket anser att ett underlag på fyra sidor utgör ett
tillräckligt underlag för ett beslut som enligt förslaget påverkar 24 an-

339

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 340

ställda medarbetare och 547 individer, varav 444 i Migrationsverkets
boenden, 99 i eget boende och 4 ensamkommande barn, är näst intill
obegripligt.
Kramfors kommun har tagit ett stort nationellt ansvar under hela
den senaste flyktingvågen, och kommunen gjorde detsamma under 90talets flyktingvåg. Kommunen har bistått med bra bostäder, de flesta
centralt belägna med närhet till tåg och andra kommunikationer.
Kommunen har kraftigt utökat sin verksamhet inom främst skola och
barnomsorg, men även när det gäller t.ex. utredningsresurser inom individ- och familjeomsorg. Vi har ett aktivt arbetsmarknadsarbete med
SFI, extratjänster, praktikplatser och matchningsaktiviteter.
De ideella krafterna runtom i kommunen har på ett fantastiskt sätt
tagit sig an utmaningen att få de nyanlända, oavsett om de är i asylprocess eller integrationsfas, att känna sig välkomna. Det har organiserats
s.k. ”svenskprat” under lång tid och föreningslivet har stundtals slagit
knut på sig själv för att överbrygga kulturkrockar och öppna upp sina
verksamheter.
När verksamheten nådde sin peak var cirka 10 procent av kommunens medborgare nyanlända i någon fas. Det finns fler kommuner i
Sverige som kan bidra med motsvarande berättelse men en sak som är
unik med situationen i Kramfors är att friktionen med det etablerade
samhället varit mycket liten.
I vissa kommuner har ett stort mottagande lett till att högerextrema
krafter har vuxit till i styrka och numerärt, men så är inte fallet i Kramfors. De etablerade partierna i kommunfullmäktige har stått enade och
den politiska diskussionen har mest handlat om att förbättra mottagande och integration, inte det motsatta som vi ser på andra håll.
Vår egen analys av ovanstående är att Kramfors kommun, som
minskat sin befolkning mest av alla kommuner i Sverige sedan 1950,
har en djupt rotad längtan efter ett trendbrott. Det har lett till en generös och öppen attityd, trots bruksortstraditioner, som gör att Kramfors
är en välkomnande kommun med ett stort hjärta.
Sätter man in ovanstående i den nationella kontexten där det allt oftare uttrycks att hela Sverige ska leva, och att det behövs statlig närvaro
i alla delar av landet, så blir detta ytterligare ett sorgligt exempel på att
våra svenska myndigheter har ett allt för långtgående självbestämmande. Den statliga närvaron i Kramfors har minskat kraftigt över tid,
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och listan över verksamheter som lagts ner eller flyttat kan göras pinsamt lång.
Kramfors kommun har dessutom pekats ut som en av trettiotalet
kommuner i Sverige med särskilt socioekonomiskt utsatt läge och
kommunen har även tidigare varit involverade i olika former av strukturstöd. Kommunakuten och bostadsakuten är två tidiga exempel. En
annan konsekvens av det stora mottagandet var att kommunen redovisade ekonomiska underskott 2018 och 2019. Staten diskuterar olika
kompensatoriska åtgärder för detta.
Regering och riksdag har en agenda och ett budskap som för kommuner som Kramfors ofta handlar om bidrag och stöd. Det vi i stället
skulle behöva är en regionalpolitik värd namnet, och strategiska beslut
som utgår från nationella behov men också från de lokala och regionala styrkeområden som finns.
Vår uppfattning är att asyl- och integrationsprocessen är ett sådant
styrkeområde för Kramfors.”
Storstadskommunen Haninge bemöttes mer respektfullt

Denna artikel tillkom efter ett samtal med Ewa-Leena Johansson. Jag
blev helt tagen av detta övergrepp från en statlig myndighet mot en liten kommun i avfolkningsbygd. Själv aktiv socialdemokrat i storstadskommunen Haninge kan jag konstatera att något sådant aldrig skulle
kunna förekomma mot oss, även om vi ibland kan tycka att centrala
myndigheter kunde vara mer lyhörda.
Jag sitter i vårt hus i Näsåker i vackra Ådalen och skriver. Ett landskap som försörjer Sverige med el och timmer, men som får mycket lite
tillbaka. I tidningen Ångermanland 2021-05-17 efterfrågar S-kvinnorna i Härnösand barnperspektivet när Migrationsverket stänger boendena i Kramfors och familjer ska ryckas upp ur den trygghet de
börjat skapa sig. Nyligen skedde samma sak i Junsele några mil norr
om Näsåker.
Det är inte bara flyktingarna som far illa när de skjutsas runt som
varor, utan även de aktuella kommunernas hela organisation och ekonomi samt särskilt de ortsbor som engagerat sig.
Man får lätt ett intryck av att så här måste det gå till, att den för Sverige krisartade stora flyktinginvandringen 2015 måste fortsätta att
skapa nya kriser. Men nog går det att organisera flyktingmottagandet
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på ett sätt som inte leder till en ond krisspiral. Jag hämtar mina tankar
från min bosättningskommun, Haninge med sina 93 000 invånare belägen söder om Stockholm.
2015 öppnade kommunen på Migrationsverkets vädjan två transitboenden om sammanlagt 200 platser. Dit kom flyktingar direkt vid ankomsten till Sverige för att sedan slussas vidare. Civilförsvaret fick
ansvar för att organisera bemanningen av frivilliga. Som mest var vi
800 personer på listan.
De första flyktingarna fick stanna lite längre. Vi hann bekanta oss
med dem, bjöd hem dem, ordnade utflykter och organiserade svenskaundervisning. Gåvorna från befolkningen var många och klädförrådet
omfattande. Framför allt de manliga flyktingarna började fråga om
jobb: ”Finns det någon bilverkstad i närheten, jag är mekaniker?”, eller:
”Jag är guldsmed, känner du någon jag kan jobba hos?” Det senare
skulle ha kunnat bli verklighet. Jag ringde en smyckedesigner som behövde en guldsmed och mannen kunde komma direkt. Jag satte upp
mig på närmaste arbetspass, men när jag kom till boendet så var det
helt nya flyktingar där. Migrationsverket hade bussat de andra vidare
till en plats där de ska utredas, för att sedan vid beviljat uppehållstillstånd flyttas till ytterligare en plats.
I Tyskland fördelas flyktingarna direkt utifrån ortens ekonomiska
bärkraft/arbetsmarknad, och där stannar man genom hela processen.
Varför vänder man sig inte till kommunerna såsom man gjorde i
Haninge? Varför låta privata tjäna pengar på en verksamhet som sedan
ändå bärs upp av kommunen? Haninge har givetvis tagit emot
kvotflyktingar, men det har inte varit lätt att ordna bostäder. Kommunen har byggt modulhus i stor mängd och det lilla kommunala bostadsföretaget har skaffat fram bostäder. Det har fungerat när kommunen fått vara avtalande part fullt ut.
Kommunen kan också samordna och uppmuntra till privat uthyrning. I det lilla skärgårdssamhället Dalarö bestämde vi oss för att dela
ansvaret med miljonprogramområdena. Vi kan hyra ut Attefallsstugor,
rum eller hela hus, som när vi hyr ut till turister, men till lägre kostnad
då hela inkomsten inte behöver tjänas in under någon sommarmånad.
Sällan har väl en socialnämnd blivit uppvaktad av ordförande för företagarföreningen, villaägarna, sportklubben, båtklubben m.fl. med en
önskan om att få samarbeta med kommunen om flyktingmottagande.
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Omräknat till Stockholms folkmängd hade det motsvarat nästan
10 000 bostäder.
Det blev inte så mycket uthyrt, för kommunen tröttnade på att ha
kontakt med en massa små uthyrare utan ville blockförhyra. Med tiden
inriktades intresset alltmer till de ensamkommande ungdomar som genom ett närbeläget HVB-hem utgjorde 20 procent av årskurs 8 och 9 i
Dalarö skola.
Det utvecklades en trygghet i att vi själva hade kontroll över situationen, att det fanns personer lokalt som tar ansvar. När ett HVB-hem
med elva platser skulle inrättas mitt i byn kom bara tre yttranden från
grannar. Samtliga handlade om Dalarös eviga problem – brist på parkeringsplatser. Ett boendeförslag i Tungelsta, en annan kommundel i
Haninge, möttes av 120 arga yttranden över planförslaget.
I november 1944 kom 5 000 baltflyktingar till Dalarö i skrangliga
båtar. På ett seminarium med Dalarö för integration under Skärgårdsdagen 2017 tittade vi ut över Dalarö ström medan Berit, 85 år, berättade om sin far som fiskat upp döda i vattnet. Barbro, byns damfrisörska, berättade om hur hon stod i hamnen med en 5-årig flicka
som pekade ut över vattnet och sa: ”Mamma, pappa”. Men den båten
kom aldrig. Barbro grät då hon berättade.
Det är verkligen en onödig flyktingkris som statliga myndigheter
har ställt till med. Här finns berättelser från tre kommuner med socialdemokratisk ledning, dessutom ledda av kvinnor. Det går inte att skylla
på att det är partipolitik som ligger bakom vare sig kritiken mot de
statliga myndigheterna eller då man är tämligen nöjd.
Se även

Brunsson K. Ett kort besök i Sunne. I: Rättssäkerheten och solidariteten
– vad hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T,
Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021
Ljusnarsberg har flest flyktingar per invånare. SVT 2015-10-14
Ljusnarsberg tog emot flest flyktingar – så gick det sedan.
DN 2019-01-15
Undermåligt samråd och bristande regionpolitik präglar Migrationsverkets beslut. Pressmeddelande, Kramfors kommun 2021-05-20
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5.8 Den kluvna socialtjänsten
Carin Flemström
Det finns inom civilsamhället en besvikelse på socialtjänsten som man
anser brister i sitt samarbete när det gäller de unga ensamkommande,
medan det har varit lättare i kontakten med gymnasieskolorna. Socialtjänsten upplevs som mycket avgränsande i sitt engagemang och utan
helhetssyn. Här görs ett försök till att förstå varför, i hopp om att vi ska
finna lösningar för samverkan mellan socialtjänsten och civilsamhället
för flyktingarnas bästa.

Kommunernas ansvar i en föränderlig värld

Socialtjänstlagen lägger ett mycket stort ansvar på kommunerna för
både dem som vistas och för dem som är bosatta i kommunen. Kommunen åläggs att avhjälpa problem även om ansvaret egentligen ligger
på en annan huvudman. (Se faktaruta sist i kapitlet).
I en värld där människor huvudsakligen flyttar för att man fått jobb
på annan ort är socialtjänstlagens regler om kommunens ansvar rimliga. Men i dagens föränderliga värld fungerar inte detta ansvar längre,
vare sig för vistelsekommunen eller för bosättningskommunen. Klassisk är tvisten om vem som har ansvar för sommarboende med behov
av hemtjänst eller för personer som är placerade av en kommun på ett
behandlingshem i en annan kommun. Som socialchef i skärgårdskommunen Värmdö har jag suttit i otaliga förhandlingar inom dåvarande
kommunförbundets länsavdelning där vi reglerade detta. På senare år
har problemen ökat på ett sätt som lagstiftningen inte förutsett och
som inte låter sig lösas genom interkommunala överenskommelser:
• Plötsligt vistas en mängd EU-migranter i kommunen. Tolkningen är
att kommunerna är vistelsekommuner och ska bistå med akuthjälp
– kanske en biljett hem. Kraven är dock hårdare när det gäller barn.
Egentligen har kommunerna ett långtgående ansvar för att barn bor
drägligt, får den vård de behöver, går i skolan etc. I dessa fall använder sig kommunerna av Föräldrabalken om föräldrarnas ansvar och
gör insatser enbart om det föreligger allvarlig fara enligt Lagen om
vård av unga (LVU) – och då ofta i strid mot föräldrarnas vilja.
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• Social dumpning från rika kommuner. Kommuner med stor utflyttning och lediga bostäder får uppleva att skrupelfria affärsmän köper
upp de billiga bostäderna och erbjuder storstädernas socialtjänst
dessa bostäder åt bostadslösa. Efter en kort tid räknas de nyinflyttade som bosatta och den fattiga kommunen får stå för socialtjänst,
skola och arbetsmarknadsinsatser i ett läge då man redan har stor
arbetslöshet och låg skattekraft.
• Etablering av stora flyktinganläggningar ofta utan kontakt med
kommunen. Detta gäller såväl migrationsverkets egna anläggningar
som privata sådana. (Se kapitel 5.7.)
• Flyktingmottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunen får ersättning för två år. Sedan förutsätts flyktingen kunna försörja sig själv.
• Regelverk för eget boende, EBO-lagstiftningen. Flyktingar har rätt
att bosätta sig var de vill och det är ofta i kommuner med stort flyktingmottagande. Vissa begränsningar i EBO-lagstiftningen har genomförts och anvisningen av nyanlända till kommuner med tidigare
stort mottagande har minskat.
Kommunerna ställer krav på staten

Den stora flyktingströmmen innebar stora påfrestningar främst för de
kommuner som hade lediga bostäder och lokaler och som dessutom
var fattiga kommuner. Ljusnarsbergs kommun är ett talande exempel
på hur en statlig myndighet tillsammans med en lokal entreprenör
närmast utsatte kommunen för ett övergrepp. (Se kapitel 5.7.1.)
Kommunerna försöker lyfta problemen. Den 10 mars 2017 antog
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, nu SKR) Agenda för integration. Den består av 65 punkter inom sju områden. Det överordnade
kravet är att staten ska ta ett större ansvar, inte minst det samlade ansvaret för dem som fått avslag på ansökan om asyl. Det vill säga att socialtjänstlagens krav på kommunerna som ytterst ansvariga för dessa
människor måste överföras på staten. Förutom detta krav finns en rad
mycket praktiska förslag. Här är ett axplock:
• Inför en fördelningsnyckel och överenskommelser för asylboenden i
kommunen.
• Låt kommunerna erbjuda insatser för asylsökande.
• Utred hur asylsökande ska få omfattas av försäkringar.
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• Säkerställ att asylsökande kan resa med kollektivtrafik.
• Säkerställ en närhetsprincip i bosättningen efter uppehållstillstånd.
• Låt kommunerna ta över lägenheter som staten förhyr för asylsökande.
• Ge asylsökande som fyllt 18 år rätt att påbörja och fortsätta utbildning.
• Utvärdera hur psykisk ohälsa och missbruk utvecklas hos nyanlända
samt stärk det suicidpreventiva arbetet.
• Följ upp konsekvenserna av mottagandet av barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar.
Man har också följt upp programmet. Det är en märklig läsning att så
många och fullt genomförbara förslag inte hörsammats.
Minskande ersättningar från staten de senaste 15 åren

I början av 2000-talet var ersättningen till kommunerna tämligen god.
Små kommuner hade möjlighet att inrätta flyktingsamordnare som tog
emot flyktingar och såg till att de fick bankkort, skrevs in på vårdcentralen, ordnade möten med grannar, informerade om och introducerade jobb, skola och fritid.
De här medlen minskade kraftigt under regeringen Reinfeldt. Arbetslinjen blev allenarådande när det gäller integration, och ansvaret
för etablering av nyanlända fördes över från kommunerna till arbetsförmedlingen som därmed förutsattes kunna klara av etablering av
hela familjer. De statliga pengar som kommunerna fick möjliggjorde
inte längre egna flyktingsamordnare. Utan flyktingsamordnare blev
kontakten med civilsamhället sämre. Men det fanns ändå optimism
och uppfinningsrikedom. I Värmdö invigde dåvarande arbetsmarknadsminister Littorin våra gemensamma lokaler för vuxenutbildning,
arbetsförmedling och arbetskonsulenter från socialtjänsten och i nära
samarbete med vårdcentralen. Så småningom spräcktes samarbetet genom de alltmer långtgående privatiseringarna och därmed fragmenteringen av den offentliga sektorn.
Fortfarande gällde dock en god ersättningsnivå för barn i HVB-hem
(hem för vård eller boende) och man kunde avlöna socialsekreterare
och annan kringpersonal. När det kom 35 000 ensamkommande var
det svårt för kommunerna att få fram boenden med kvalitet och det
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blev dyrt för Migrationsverket. Det fanns ingenting mellan HVB-hem
och hotellboende.
Från den kommunala sidan hade vi i åratal efterfrågat en förändring
av sociallagstiftningen för att få flera mellanvårdsalternativ, bl.a. stödboenden. Nu blev det fart på lagstiftningen och den 1 januari 2016 tillkom en ny boendeform – stödboende.
Stödboendet har mindre personal, och förväntningarna på de boendes förmåga att ta hand om sig själva är tämligen höga. I Socialstyrelsens meddelandeblad till kommunerna understryks att kommunens
socialnämnd har övergripande ansvar för barn och unga i stödboenden på samma sätt som för unga i andra boendeformer och att det ska
finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unga. Socialnämnden ska bilda sig en klar
uppfattning om den ungas förmåga att klara den nivå av självständighet som krävs för placering i ett stödboende, och överväga eventuella
risker till följd av ett eget boende med mindre närvaro av personal. Socialtjänstens utredning utgör beslutsunderlag som ska följas upp var
sjätte månad, då också beslut ska tas om fortsatt insats.
Man kan fråga sig om kommunerna verkligen levde upp till Socialstyrelsens krav på omsorg och riskbedömning. Forskning visar att för
barnet eller ungdomen är socialtjänstens roll och insatser oklara och
svåra att förstå, och att det finns mycket frustration.
Den 1 juli 2017 kom nästa förändring som slog igenom på den
kommunala nivån. Ersättningen till kommunerna för placering av
barn och ungdomar med uppehållstillstånd på kommunala eller externa HVB- och familjehem sänktes från 1 700 kr/dygn till 1 350
kr/dygn för barn under 18 år och 750 kr/dygn för ungdomar 18 – 20
år. Ersättning gavs som längst t.o.m. ungdomens 21-årsdag. För asylsökande ungdomar över 18 år drogs ersättningen in med en gång, då de
skulle övergå till Migrationsverkets boende. Detta medförde en rad
drastiska beslut, både hos kommunen och hos Migrationsverkets
handläggare.
En ersättning på 750 kr per dygn medger inte personal dygnet runt
men det går ändå att bygga upp en hyggligt fungerande verksamhet –
om ambitionen finns. Det går att mobilisera civilsamhället, och särskilda stödresurser, t.ex. traumabehandling, kan organiseras gemensamt för flera boenden.
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Över 18 år – Migrationsverkets ansvar

När den asylsökande fyller 18 år träder de bestämmelser in som gäller
vuxna asylsökande. Den som är 18 år har enligt 14 § Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) rätt till logi på en förläggning. Bedömningen är att asylsökande ensamkommande unga som har fyllt 18 år i
normalfallet ska bo på en förläggning enligt LMA.
Plötsligt står kommunerna med ungdomar vars boende de inte
längre har ersättning för. Problemen förvärrades av att Migrationsverket åldersuppgraderade alltfler ungdomar till att vara över 18 år.
Flertalet ungdomar stannade ändå kvar i kommunerna där de gick i
skolan och hade vänner. De levde ett ambulerande liv och flyttade runt
mellan att sova på golvet hos någon kompis eller i trappuppgångar och
skolorna slog larm. Då ställde civilsamhället upp och öppnade sina
hem. (Se kapitel 6.4.3.)
Många inom såväl socialtjänsten som civilsamhället trodde att man
skulle kunna få Migrationsverkets 350 kr per natt för att själva ordna
stödboenden. Något sådant intresse hade inte Migrationsverket utan
fortsatte hellre att använda sig av oseriösa fastighetsägare i främst avflyttningskommuner.
Miljöpartiet lyckades förhandla fram viss ersättning till kommunerna och till civilsamhällets stora organisationer för att ordna med
boende åt ungdomar med en psykisk problematik och hemlöshet. 2021
finns fortfarande denna ersättning kvar.
Vi inom frivilligorganisationerna blir alltmer frustrerade över socialtjänsten – en myndighet som slänger ut ungdomar från familjehem
och HVB-hem direkt i anslutning till 18-årsdagen, ett datum som inte
stämmer med verkligheten. En socialtjänst som precis innan skrivit intyg till Migrationsverket om att den unge asylsökande verkligen inte
kan uppgraderas till 18 år utan är både mentalt och kroppsligt en typisk 16-åring. En ungdom som man beskrivit att ha stora vårdbehov
blir plötsligt över natten en vuxen som man inte befattar sig med.
Socialtjänsten svarar med att man visst har ett ansvar för 18+, dvs.
de som verkligen behöver vård enligt LVU och därför bland annat får
vård på HVB-hem. Många av dem har en ytterst allvarlig problematik
och detta präglar de enheter inom socialtjänsten som har ansvar för
barn och unga. Det blir en tydlig avgränsning av de ungdomar som
man enligt LVU är skyldiga att ta hand om och de man inte har något
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uppdrag för. Därmed försvinner också samarbetsytan med civilsamhället trots att det även där finns ungdomar med suicidproblematik
och psykoser. Det tycks mig som om kommunen anser att den har ansvar för de suicidbenägna ungdomarna som den haft från början men
inte de ungdomar som civilsamhället stöttar.
Civilsamhället har tagit ansvar för en allt större andel av papperslösa
unga vuxna som snart kommer att söka asyl på nytt i och med att det
gått fyra år sedan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft. Många av dessa
ungdomar mår ytterst dåligt och det behövs ett samarbete med såväl
socialtjänst som sjukvård. Regionerna fortsätter att ge sjukvård till dem
och tänjer ofta ganska bra på begreppet ”vård som oundgängligen inte
kan anstå”. Gymnasieskolorna i kommunerna vänder ofta ut och in på
sig själva för att behålla de papperslösa i utbildningssystemet. Det är
bara socialtjänsten som bokstavstolkar lagstiftningen.
Ett systemskifte inom socialtjänsten – uppdragsfixering

Socialtjänstens uppdrag är svårt. Man får alltid kritik vad man än gör.
Antingen gör man för mycket eller för lite. Att vara det yttersta
skyddsnätet innebär en gränslöshet. Behovet att tydliggöra uppdrag
och utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt har varit stort. Men förtydligade roller och kunskapsfokus är inte det enda som hänt senare år.
Socialtjänsten är den verksamhet som man inte marknadsför kommunen med. Kostnaderna betraktas som tärande. Det finns få starka lobbygrupper till socialtjänstens försvar. Det är den verksamhet som man
år från år kan underbudgetera. Givetvis är målet för socialtjänsten att
antalet som är beroende av den bör minska. Men minskade kostnader
är inte synonymt med en välskött verksamhet.
För att hitta former för minskning av kostnader, för att åstadkomma
budgethållning i en verksamhet som är hårt lagreglerad, tillsätts konsulter utifrån som ska uppfinna fågel Fenix. Dessa konsulter hämtas
ofta från näringslivet där man definierar tydligt avgränsade uppdrag =
produkter. Införandet av detta system har medfört stora avsteg från det
som socialtjänstlagen egentligen föreskriver. Helhetssynen på människan är borta. Allt utöver det som är ”uppdraget” anses ta fokus från
”uppdraget”. Vidare ska allt kunna mätas, och enligt Toyota modellens
Lean production ska alla ”mellanrum” bort, dvs. allt som inte direkt
kan mätas. En kartläggnings- och mäthysteri präglar socialtjänsten. De
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här modellerna är förödande för omsorgsarbete eftersom omsorg inte
kan tidsstuderas och mätas enkelt. Det fångar inte upp den lilla extra
omsorg som gör att även negativa beslut blir meddelade på ett humant
sätt. Inte heller ingår det i detta synsätt att samarbeta med civilsamhället om att hitta ett boende för en ungdom som är 18+. Uppdraget för
kommunen avslutas direkt.
En ny myndighetskultur

Socialtjänsten är i likhet med Migrationsverket en hårt lagreglerad
verksamhet med omfattande myndighetsutövning som kan vara livsavgörande. Det finns skillnader i myndighetskultur: socialtjänstens personal deltog i och organiserade under lång tid protester, till skillnad
mot den tysta personalen inom Migrationsverket. Socialtjänsten är en
del av lokalsamhället, men det handlar också om sättet att organisera
arbetet. Migrationsverkets personal får aldrig följa ett och samma
ärende över tid. Men räcker det som förklaring? Finns t.ex. skillnader i
rekrytering och utbildning?
Socialtjänsten som myndighet utvecklas alltmer mot det förhållningssätt som gäller för såväl försäkringskassan som Migrationsverket. Den
så kallade försiktighetsprincipen är övergiven – dvs. det som tidigare
gällt att tolka lagar på det sätt som är minst skadligt för individen. Nu
är det samhällsintresset och signalpolitiken som gäller. Det finns
många exempel på detta. Allt från att den unge vid åldersuppskrivning
tvingas lämna sitt HVB-hem med omedelbar verkan till att man vägrar
att samarbeta med civilsamhället om lösningar som skulle kunna medföra att ungdomar får stanna i sin kommun.
Ett exempel på vad jag betraktar som ren grymhet drabbade en tonåring som bott i ett familjehem i två år och som betraktats som son i
familjen. Han åldersuppskrevs till 18 år i strid mot socialtjänstens egna
intyg om hans barnslighet. I familjen fanns två småbarn som placerats
där av socialtjänsten. Kommunens regler är att de familjer som tar
emot småbarn inte får ha familjehemsplacerade vuxna hos sig. Därmed
fick vår 16-årige åldersuppskrivne pojke med en veckas varsel lämna
familjen. Han bodde hellre på gatan i vår kommun än flyttade långt
bort. Familjen ville låta pojken bo kvar gratis men skulle då tvingas
lämna tillbaka småbarnen. Socialtjänstens syfte var inte att skada vår
tonåring, men en bokstavstolkning av regler leder till grymhet.

350

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 351

Egentligen borde det vara enkelt att samarbeta med civilsamhället
för dem som åldersuppskrivits eller fyllt 18 år. Det finns tjänstemän
inom socialtjänsten som har som uppdrag att samarbeta t.ex. med organisationer som Brottsofferjouren, Kvinno- och Mansjourer, Ungdomsjouren mm. Varför inte börja där, börja samtala med varandra
förutsättningslöst? Det är enkelt för mig att jämföra med Brottsofferjouren. Genom att bekosta en halvtids samordnartjänst erhåller kommunen frivilliga stödinsatser för ca 500 brottsdrabbade med familjer
varje år.
Varför förs inte ens ett samtal mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna på flyktingområdet? Skulle det samtalet leda till ett erkännande av det enorma utanförskap, det skuggsamhälle som nu
medvetet byggs upp och som kommer att kräva insatser som både kostar och är samhällsförändrande? (Se kapitel 5.6.)
Detta är ett försök att förklara varför socialtjänsten kan besluta att
vid en åldersuppgradering kasta ut från ett HVB-hem den tonåring
som de själva intygat är högst 16 år. Jag vet inte om det räcker som förklaring. Som pensionerad socialarbetare känner jag stor sorg.
Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ger kommunen/socialtjänsten ett
mycket omfattande ansvar såsom det yttersta skyddsnätet.
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas
• ekonomiska och sociala trygghet,
• jämlikhet i levnadsvillkor,
• aktiva deltagande i samhällslivet
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
2 kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och
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har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp
som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän.
3 kap Ansvarig kommun
1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och
hjälp enligt 2 kap. 1 §, om inte annat följer av 3-5 §§.
Lag (2011:328).
2 § Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen
ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens
ansvar begränsat till akuta situationer. Lag (2011:328).
3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den
hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i
detta kapitel
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har
sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda
kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till
vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).
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5.9 Snabbkurs i svenskt
integrationsarbete
Gunilla Carlsson, Ki Nilsson Karnerud, Gunnar Slotte, Åke Lamm
Egendomen Stora Sköndal i södra Stockholm köptes 1905 av Svenska
Diakonisällskapet för utbildning av diakoner och socialarbetare och för
vård av vissa utsatta grupper. Idag har Stiftelsen Stora Sköndal verksamhet inom stöd, vård och omsorg samt bedriver utbildning vid Ersta
Bräcke Sköndal högskola. Stiftelsen är idéburen och icke vinstudelande.
www.storaskondal.se
Vi som skriver detta är chockade. Vi har från flyktingarnas perspektiv
fått uppleva den svenska myndighetsutövningen. I denna text tar vi
inte upp invandringspolitiken eller Migrationsverkets arbetssätt eller
den stora flyktingvågen. Vi vill sätta fokus på just integrationen.
AKTTION

På Stiftelsen Stora Sköndals område har det under de gångna åren inkvarterats ett par hundra asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd. Migrationsverket eller Stockholm stad har i omgångar hyrt
lediga lägenheter och studentrum från 2014 till i dag.
Vi – några vänner – bildade 2014 en liten ideell förening ”Aktivitet
för integration” (AKTTION). I dag är vi cirka 20 personer i AKTTION.
Flera av oss i AKTTION är pensionärer, men har lång erfarenhet av att
arbeta som t.ex. socialarbetare eller lärare. Vi har ett förtroendefullt
samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal.
Vi hade som mål att träffa och vid behov bistå de som var asylsökande. Dessa hade fått tak över huvudet, tre mål mat om dagen i väntan på Migrationsverkets beslut.
Integration – det gemensamma uppdraget

AKTTION disponerar en egen lokal där vi har bedrivit aktiviteter som
språkkafé, kvinnogrupp, körsång mm. fyra dagar per vecka. Vi har
dessutom pågående rådgivning och hjälp att orientera sig i det svenska
samhället, främst i kontakten med svenska myndigheter.
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Vi startade rådgivningsverksamheten i förhoppning om att berörda
svenska myndigheter var kapabla att bistå flyktingar i integrationen.
Vår roll som en del av civilsamhället var tänkt att bli att lotsa dem vi
mötte till rätt ställe, och hjälpa dem att förstå hur de skulle orientera
sig både i samhället i stort och bland myndigheter.
När en flykting kommer till ett nytt land måste mycket ske. Man ska
lära sig språket, justera sin utbildning, skaffa ett jobb eller en annan
försörjning och en bostad. En barnfamilj ska placera sina barn i förskola, skola osv. Den som kommer utifrån bör lära sig den kultur man
kommit till, såväl på samhällsnivå som till vardags.
Samhällets myndigheter ska givetvis stödja dessa strävanden och mål.
Detta gäller oavsett om det kommer en stor våg av krigsflyktingar eller
om man i ordnade former tar emot den lilla grupp kvotflyktingar, som
alla politiska partier verkar överens om att Sverige ska vara öppet för.
Flyktingar placeras i en kommun och staten betalar både kommunen för mottagandet och flyktingens uppehälle via Försäkringskassan
(etableringsersättning). Som folkbokförd i Sverige har var och en även
tillgång till det svenska sociala skyddsnät som finns.
För varje flykting ska de första två åren (etableringsfasen) finnas en
plan för hur flyktingen lär sig svenska språket och får undervisning om
Sverige. Man kan också få praktik för att komma in på arbetsmarknaden. Efter de två åren upphör etableringsersättningen och statens stöd
till kommunerna. Det stöd en ”nyanländ” då kan få är det stöd som
gäller alla. Detta gäller med begränsningen att man kanske har ett uppehållstillstånd som är på 13 månader, med en osäkerhet om det kommer att förnyas.
Vi har träffat många som redan efter två till fyra år är på väg att bli
etablerade. Personer som tar sig fram, som har utbildning, bostad och
jobb. De har haft ett kulturellt och personligt bagage som skapat förutsättningar att snabbt lära sig, och haft energi att ta sig an utmaningarna. Även barn etablerar sig ofta snabbt om de får gå i skola och
förskola. Våra kritiska erfarenheter av myndighetssverige gäller i första
hand dem som inte har dessa förutsättningar.
Det finns flyktingar som bara talar sitt eget språk, t.ex. tigrinja, som
inte kan läsa och skriva; som inte har någon skolunderbyggnad alls eller erfarenhet av att arbeta i ett modernt samhälle. Att ha arbetat i årtionden, och att vara både erfaren samt arbetsvillig, kanske inte är de
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kompetenser som löser egna och familjens problem i ett modernt Sverige. Den som dessutom inte har ett översättbart kulturellt kapital, eller
som bär på trauma, får det betydligt svårare.
Som invandrare förväntas du lära dig förstå Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket, socialtjänsten, Skatteverket och hur skola och sjukvård fungerar. Du ska förutom uppehållstillstånd och arbetstillstånd ha
id-handlingar, bankkonto, bankkort, bank-id och gärna körkort. Förhoppningsvis har du inga komplikationer som en splittrad familj som
du vill förena dig med, eller barn som är i riskzonen. Om det skulle
vara fallet så är det nya myndigheter och regler som ska till.
Vem ska hjälpa flyktingen tills hen har upprättat en ny existens i det
nya landet?
Ett svenskt skyddsnät

I Sverige har vi ett välfärdssystem som är grundat i lagar. Dessa talar
om att det är samhällets uppdrag att i vissa fall uppsöka dem som behöver stöd; att utreda, att göra individuella bedömningar, att arbeta
med en helhetssyn på person och familj. Det ska göras individuella planer och ges stöd till den som är utsatt. Detta för att man ska få styrka
och resurser att klara sig själv. Insatserna kan vara tillfälliga, vilket vi
alla hoppas, eller livslånga om så krävs.
I Sverige gäller lagar som är grundade på kunskap, forskning och
humanism. Myndigheterna är bemannade med tjänstemän som har
gedigen utbildning och höga ambitioner. Om det skulle bli fel eller om
myndigheterna inte gör det som behövs så har alla rätten att få sin sak
prövad i förvaltningsdomstol, eller så kan man klaga till en kontrollmyndighet.
Arbete är förutsättningen för att få tak över huvudet och mat på
bordet. Alltså överläts etableringsansvaret år 2010 till Arbetsförmedlingen för etableringsperioden på två år. Reglerna är enkla: läs svenska
och gå samhällsintroduktion, skaffa praktik, fyll dina dagar och bevisa
din vilja genom kontrollerad närvaro så får du etableringsersättning till
ditt uppehälle.
Det ser ut som en enkel tanke. Men verkligheten är krångligare än
så, och varken Arbetsförmedlingen eller dess tjänstepersoner hade/har
kompetens eller resurser att hantera den komplexa verklighet som
etablering av nyanlända innebär. Därför kompletterar kommunen med
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försörjningsstöd om etableringsersättningen inte når upp till normen.
Kommunen ska också enligt lag erbjuda en bostad under etableringsfasen. För andra komplikationer har samhället andra insatser.
Det kan vara en tillräcklig grund för den som har rätt ålder; som redan har en utbildning, som bara har sig själv att sörja för, som kan bo i
ett rum, som har och kan hantera en mobiltelefon - och som inte är
störd av egna trauman. Det behövs också vänner som kan visa hen till
rätta, eller några svenska kontakter som kan översätta och förklara
myndighetsbrev. Någon sådan tjänst tillhandahåller varken Arbetsförmedlingen eller kommunen automatiskt.
Efter de första två åren

Efter två år förväntas du vara etablerad och kan klara ditt eget liv.
Många kommuner meddelar att du inte längre kan bo kvar i det boende du varit tilldelad. När du börjat få fäste och barnen börjat skolan
osv. är det dags att flytta och börja om. I Sverige är bostäder en marknad och därför förväntas flyktingen, ensam eller med familj, att själv
skaffa bostad. Bostad är en privat fråga för alla vuxna i Sverige som inte
är omhändertagna. Nödlösningar och tillfälliga boenden etableras givetvis i många kommuner. Marknadens villkor avgör priser, trångboddhet och kvalitet.
Du ska givetvis också stå till arbetsmarknadens förfogande. Antingen har du egen försörjning, eller så kan du få aktivitetsersättning
eller motsvarande via Arbetsförmedlingen. I sista hand kan du få tillfälligt försörjningsstöd via kommunens socialförvaltning. Allt under
förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande. Privata företag som engageras av Arbetsförmedlingen förväntas nu hjälpa dig att
bli anställningsbar och lotsa dig ut på arbetsmarknaden. Detta gäller
alla vuxna i Sverige som inte är bevisat arbetsoförmögna.
Detta händer i praktiken

Vi har våra praktiska erfarenheter från stadsdelen Farsta, Stockholms
kommun och ger exempel härifrån.
Problem att nå fram
Kommunikationen mellan myndighet och enskild person sker per post
och på svenska. Eftersom det handlar om myndighetsutövning som ska
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vara ”rättssäker” sker det dessutom på kanslisvenska. Om mottagaren
kan läsa och förstå är dennes ensak. Detta gäller generellt.
En ensam pappa till sex barn, som bara talar sitt modersmål och
som är analfabet, erhöll under loppet av två dagar nio brev omfattande
ca 40 sidor från stadens myndigheter. Varken de olika enheterna inom
socialförvaltningen, skolan eller förskoleförvaltningen frågade sig om
budskapet i breven nådde fram.
Svensk rättspraxis
En kvotflyktingfamilj omfattade föräldrar och en barnaskara om sex
barn, varav några är över 18 år. UNHCR har utrett skyddsbehovet och
svenska myndigheter har flyttat familjen till Sverige som en familj.
Men i Sverige gäller att alla som är över 18 år är egna rättssubjekt.
Skattemyndigheten meddelar således en ung vuxen att det inte är bevisat att han är sina föräldrars barn. Två av de unga vuxna är utredda innan familjen valdes ut av UNHCR. De har grava kognitiva
funktionsnedsättningar, saknar tal och är blinda. De uppfattas ändå av
socialförvaltningen som egna rättssubjekt, som själva ska söka utredning av sina hjälpbehov i Sverige.
Söka bostad
En kvotflyktingfamilj som fått ett boende under två år i en fastighet
hos Stiftelsen Stora Sköndal meddelades att de måste flytta. Det stöd de
får är listor på privata hyresvärdar att ta kontakt med. De talar uteslutande kurdiska, är analfabeter och bidragsberoende.
Mottagning av kvotflyktingfamilj
En kvotflyktingfamilj från ett afrikanskt land om åtta personer, varav
fem tonåringar, placerades efter ankomst till Arlanda i en tom lägenhet
i Stockholm på två rum och kök på mindre än 60 kvadratmeter med
endast en fast belysning i köket och en i badrummet. Madrasser på golvet. Ingen att tala med.
Att stå till arbetsmarknadens förfogande
Mamman i en afghansk familj, med fyra minderåriga barn, har varit på
flykt hela livet och är analfabet. Hon förväntas söka tjugo jobb per månad trots att hon inte kan språket. Hon blir inte insläppt på Arbetsför-
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medlingen pga. coronapandemin utan ska söka arbete via dator. Hon
saknar dator och saknar förmåga att använda dator. Om hon inte redovisar tjugo sökta arbeten på en månad så anses hon inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta leder till avslag på försörjningsstöd inklusive kostnaden för hyran.
Arbetsförmedlingen skickar en man på praktik till en restaurang. Eftersom mannen talar enbart arabiska och resten av personalen talar
spanska fungerar inte samarbetet. Restaurang- ägaren meddelar arbetsförmedlingen skriftligt att praktiken avslutas. Mannen blir trots detta
avstängd från ersättning en månad för arbetsvägran.
En afghansk familj har fått avslag på sin asylansökan och skall avvisas. Eftersom man tillhör en hotad minoritet och har tre små barn så
”kan” de inte fysiskt skickas tillbaka. De har bostad, och mannen hade
fast arbete och var uppskattad på sin arbetsplats. Med det sista avslaget
tog Migrationsverket tillbaka arbetstillståndet, så nu saknar han arbete
och legal inkomst.
Ekonomiskt stöd
I Stockholm stad registreras en familj på kvinnan/moderns namn. Det
betyder t.ex. att all post till familjen går till henne oavsett om hon kan
läsa eller förstå. Det är därför kvinnan i familjen som ska underteckna
avtal och kontrakt för bostad mm. Detta oavsett om hon kan skriva sitt
namn.
I en familj missade kvinnan, som är analfabet, att man fått brev med
påminnelse att alla papper inte inkommit för att få beslut om försörjningsstöd kommande månad. Ett brev kommer då med meddelandet
att beslut inte kan fattas då ansökan inte är komplett. När familjen inte
kan betala hyran till det kommunala bostadsföretaget så skickar företaget den obetalda hyresavin till inkasso.
När detta missförstånd ska rättas till säger reglerna att socialförvaltningen av princip inte betalar inkassoskulder. Inget formellt fel har begåtts. Socialförvaltningen kan ju inte besluta och betala ut försörjningsstödet när utredningen inte är komplett.
Identitetshandlingar
En familj bestående av pappa, mamma och två minderåriga barn flyr
från ett land i krig. Väl i Sverige föds ett tredje barn på ett sjukhus i
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Stockholm. Familjen har uppehållstillstånd och pappan får arbete. När
det tredje barnet ska skolas in på förskolan vid tre års ålder erhåller
hen ett besked från Migrationsverket. Detta går för kännedom också
till barnets vårdnadshavare.
Barnet får besked att eftersom hen inte kan uppvisa giltiga id-handlingar, dvs. ett pass, så har Migrationsverket beslutat att hen ska ”återvända” till sitt hemland. Rätten att vistas i Sverige upphör och hen skall
resa frivilligt eller kommer att avvisas.
Eftersom föräldrarna är medborgare i sitt hemland så kan inte
svenska myndigheter utfärda pass för barnet. Eftersom hen är född i
Sverige utfärdar inte föräldrarnas hemland heller pass.
Efter många besök, tillsammans med en stödperson från vår grupp,
hos Skatteverket, polisens passexpedition, ambassaden och Migrationsverket, för att ta fram underlag och överklaganden, tillåts barnet till
slut att stanna i sitt ”nya hemland” trots att hen inte föddes med ett
pass i handen.
Beslut och överklagande
Våra erfarenheter tyder på att det inte uppfattas som ett fel i hanteringen om en handläggare beslutar om avslag – detta trots att verkligheten tydligt ger vid handen t.ex.:
• att hyreskostnaden också för den 10:e månaden i rad borde tillstyrkas eftersom omständigheterna inte har förändrats.
• att det inte var fråga om arbetsvägran att bli avstängd från praktiken.
• att kravet på att söka tjugo jobb är så orealistiskt att det aldrig skulle
ställts.
Rättssäkerheten sägs bygga på att alla ska behandlas lika. Var och en
kan alltid överklaga, vilket man får formella anvisningar om på juridiskt oklanderlig kanslisvenska. Lösningen med att överklaga innebär
stor ansträngning för den som ännu inte behärskar den svenska ”miljön”. Dessutom kan myndigheten i de flesta fallen hänvisa till riktlinjer
och instruktioner som bekräftar att handläggaren vidtagit ”korrekt åtgärd”.
Problemlösning eller formell åtgärd?

Vår föreställning är att var och en som ställs inför ett problem i verk-
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ligheten försöker lösa detta. Man söker efter orsaken till problemet och
överväger olika åtgärder som är inriktade på att t.ex. undanröja hinder
eller skapa förutsättningar för att lösa detta problem. Detta kan låta
banalt och självklart. Men vi ser gång på gång att det finns ett gap mellan behovet av insatser inriktade på att lösa problem i verkligheten och
det som kännetecknar myndigheternas beslut.
När man exempelvis inte fått in det fullständiga underlag som varje
månad ska lämnas in för att bevilja pengar till hyra, så skickar man påminnelse. Sedan lämnar man det verkliga problemet olöst. Det innebär
att man löst förvaltningens problem och vidtagit en åtgärd. Men konsekvensen kan bli att familjen som saknar medel blir skuldsatt eller
vräkt, eller aldrig kan skriva på hyresavtal p.g.a. en betalningsanmärkning. Vad var problemet i verkligheten och vad är syftet med vidtagen
åtgärd?
En hel familj väljs ut i ett flyktingläger och hämtas som kvotflyktingar till Sverige. Familjen väljs just för att det finns speciella problem;
i detta fall de redan utredda funktionsnedsatta unga vuxna. Hela familjen hämtas gemensamt.
I Sverige delar man upp familjen, så att var och en som fyllt 18 år är
en enhet och tilldelas en handläggare. Dessutom delas funktioner upp
så att en enhet i förvaltningen hanterar ekonomi och en annan enhet
ansvarar för att utreda de behov som de funktionsnedsatta har. Eftersom de funktionsnedsatta inte är utredda av svenska myndigheter, och
dessutom över 18 år, så identifieras de som egna rättssubjekt. En annan
familjemedlem får alltså inte föra deras talan. Detta innebär sammantaget att familjen har en rad olika handläggare. Dessa får inte av sekretesskäl utbyta information. Vart tog helhetssynen vägen?
Myndigheterna begär av en kvinnlig analfabet med familj att hon på
ett trovärdigt sätt ska visa att hon har sökt tjugo jobb i månaden för att
hon ska få ersättning till mat och hyra till familjen. Var är den realistiska individuellt utformade planen?
Vem ser treåringen som inte kan bevisa sin identitet med ett pass?
Det hjälper inte att man kan visa ett födelsebevis från svenskt sjukhus.
Id-handling skall vara av godkänd sort med foto i färg. Varför kan en
myndighetsföreträdare med utbildning och befogenhet betrakta det
som en åtgärd att meddela beslut om en avvisning av en treåring?
Våra slutsatser är att myndigheterna vidtar åtgärder men vägrar se
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vilka problem som åtgärderna ska lösa. Verkligheten är komplex och de
lagar som ska styra myndigheternas handläggning är formulerade utifrån den komplexiteten. I lagar och förarbeten beskrivs nödvändigheten av att se helheten, göra individuella bedömningar och fatta individuellt anpassade beslut.
Handläggarna är personer med flerårig högskoleutbildning bl.a. i
lagstiftning. Varför vidtar man åtgärder som mer förefaller lösa administrativa behov än att lösa verkliga problem?
Samhällelig oförmåga

Vår position bredvid flyktingarna gör att vi ser samhället ur ett annat
perspektiv. Mycket av den myndighetsutövning som ska bistå flyktingarna i deras strävan att bli etablerade är dysfunktionell och orsakar
mer fördröjning och hinder. Detta skapar hinder för den enskilde, men
också i förlängningen problem och kostnader för samhället.
Vi ställer oss frågan om regelverk och kontrollsystem de facto skapar
utanförskap och fusk, svart marknad, utnyttjande och i förlängningen
kriminalitet. Vi kan iaktta hjälplösa beslut om att ställa kontrollkrav
och bygga ut kontrollbyråkratin. De som får ett krav på sig ser problemet och löser det på det sätt som går. Och nya möjligheter uppstår
med självklarhet ur behovet att lösa problemen.
Några enkla exempel:
• Om man måste ha kontrakt på en fast adress för att erhålla ekonomiska medel så skaffar man det. En marknad för kontrakt uppstår
automatiskt – men det skapas inga fler bostäder.
• Om man måste ha ett förstahandskontrakt för få ta hit sin familj så
skaffar man det. Om detta ligger i en annan stad så skriver man sig
där tills familjen är på plats.
• Om det krävs bevis på fast jobb och minimilön för att få uppehållstillstånd så visas detta upp, och man kan till och med visa att man
fått utbetald lön. Att en stor del av lönen sedan återbetalas kontant
förstärker bara människohandeln.
• Om man placerar en stor barnfamilj med tonåringar i en tvårummare så kommer tonåringarna att vara ute på kvällarna. Placeras familjen i tillfälligt boende nära platser kända för t.ex. droghandel så
riskerar ”olämpliga saker” att hända.
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• Om man tvingar barnfamiljer att flytta runt i Sverige så skapas
ingen förankring och barnen får svårigheter.
• Om man använder ekonomiska incitament, dvs. indraget bistånd, så
måste vederbörande skaffa pengar på annat sätt.
• Om det inte är realistiskt att få ett legalt arbete så skaffar man ett illegalt.
Vi vet av erfarenhet och forskning vad som sker som konsekvens av
”vidtagna åtgärder”.
Vi vågar också säga att ett samhälle med myndigheter som är styrda
av manualer vänder ryggen till kunskaper om verklighetens problem
och lösningar. Myndigheter som styr sina handläggare med regelboken
vänder ryggen till kompetens och omdöme hos sina anställda. Man
måste med självklarhet också vända ryggen till de insatser som civilsamhället erbjuder av engagemang, kunskap och förmåga.
Vi – civilsamhället – kan dock inte styras med regelboken.
Vi borde kunna bättre!
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5.10 Investering eller kostnad –
en felaktig ekonomisk berättelse
Frans Schlyter
Vi måste börja se invandringen som en investering för framtiden. I
statsbudgeten måste man skilja på investeringar och utgifter, så att de
som läser budgeten kan få en mer nyanserad bild av verkligheten. Migrationspolitiken måste bygga på ett livscykeltänkande, och att det inte
finns någon konflikt mellan invandring och välfärd.
Det råder enighet om att flyktinginvandringen med rådande sysselsättningsgrad bland flyktingar är en kostnad för de offentliga finanserna. Att flyktingarna har låg sysselsättning, låga inkomster och dessutom är en kostnad för de offentliga finanserna, har presenterats i en
rad vetenskapliga studier. Dessa studier använder sig i allt väsentligt av
samma metod, och det är därför korrekt att påstå att det råder vetenskaplig konsensus om att flyktinginvandringen, med rådande sysselsättningsgrad bland flyktingarna, är en kostnad för de offentliga finanserna[1]. Men…
När jag under juridikstudierna läste finansrätt i Lund i början av
1970-talet fick jag lära mig att samhällets satsningar på en medborgare
fördelar sig över hela livet, och att huvuddelen är en omfördelning
inom det egna livet som den enskilde själv finansierar. Endast en liten
del är omfördelning till andra. Jag tror att det benämndes ”den intrapersonella utjämningsprincipen”. Det blev en aha-upplevelse för mig.
En sådan som uppstår när föreställningen om hur allt fungerar plötsligt blir något helt annat.
Jag gick även på fantastiska föreläsningar i skatterätt, som professor i
finansrätt Sven-Olof Lodin höll vid Uppsala universitet. Den syn jag
under studieåren fick på statens finanser har präglat mig och gjort mig
till en ganska nöjd skattebetalare. Med barn på dagis och i grundskolan
visste jag att min inbetalade kommunalskatt inte räckte till allt detta
just då.
Allt blev ställt på ända efter det att jag 2015 åtagit mig att bli god
man för två ensamkommande afghanska hazarer, 15 och 16 år gamla.
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Kort därefter blev en helt annan ekonomisk berättelse dominerande i
den offentliga debatten. De asylsökande demoniserades i medierna och
utmålades som ett hot mot välfärden.
Jag vill här berätta om min syn på ekonomin kring asylsökande, vilket under de senaste åren bekräftats och fördjupats av flera ekonomer.
Varje barn/ungdom är en investering

Det krävs stora investeringar av samhället för att leda en nyfödd svensk
fram till att bli en välfungerande, vuxen medborgare, påpekade jag vid
morgonkaffet på jobbet för 15 år sedan.
Jag jobbade på utvecklingsenheten på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping och bland oss fanns en ekonom. Han återkom efter
någon halvtimme med en liten beräkning. Minst 1,5 miljoner fick han
fram efter lite sökande på nätet. Det han inte hade med i första versionen var hela föräldraförsäkringen.
Livet kan delas in i tjugoårsperioder. De första tjugo åren i livet investerar samhället i barnbidrag, förskola, grundskola, gymnasium m.m.
Förskola och skolgång budgeteras för varje barn till cirka 150 000 kr
per år. En annan stor post är föräldraförsäkringen med föräldraledighet och ledighet för vård av barn (”vab”). Statsbudgeten tappas under
de första tjugo åren av en människas liv på 3–3,5 miljoner kronor per
individ.
Till detta kommer allt som vårdnadshavarna lägger ut under barnets
uppväxt. Det är mat, husrum, kläder, större bostad, större bil, resor,
veckopeng, mobiltelefon, körkort, mm. Allt kan beräknas till cirka
600 000 kr under de första tjugo åren.
Följande tjugo år är tid för att återgälda statens investeringar. Den
unge börjar arbeta och betala skatt. Underskottet på livskontot minskar. För de flesta står kontot efter denna tjugoårsperiod på plus/minus
noll.
Därefter fylls kontot åter på under ytterligare dryga tjugo år med
idogt beskattat arbete för att efter pensionering börja minska igen. Under de sista åren i livet drar äldrevården mycket från kontot. På den yttersta dagen är livskontot ur samhällets perspektiv för de flesta åter
nollställt.
I Långtidsutredningen 2003 skrivs att 8 av 10 kronor är en omfördelning inom det egna livet, och endast en mindre del är överföringar mel-
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lan de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga[2 s. 63]. Det sker alltså
en utjämning över hela livscykeln. Skönt att få bekräftat!
Alla investeringar är inte lönsamma. En minoritet av människorna
behöver under livet mer av samhällets resurser än vad de i kronor förmår ge tillbaka. Det kan vara olika funktionshinder, kriminalitet med
fängelsevistelser och drogmissbruk.
I ett demokratiskt och humant samhälle får alla människor leva. Det
finns exempel på samhällssystem där man föraktat och dödat människor som av en eller annan anledning ansetts svaga.
Unga och gamla nyanlända är också en investering

Det krävs flera miljoner av investeringar för att stödja unga i utvecklingen mot vuxenlivet. På samma sätt som det investeras i infödda
svenskar investeras det i människor som kommer till Sverige som flyktingar.
Sandro Scocco, dåvarande chefekonomen på Arena Idé och nuvarande på Vänsterpartiet, skriver i sin bok ”Och några, antar jag, är
OK!” att i statsbudgeten behandlas allt som konsumtionsutgifter[3]. Det
är kopplat till att statsbudgeten inte kan hantera investeringsutgifter.
Det finns ingen särskild investeringsbudget i statsbudgeten. ”Det spelar
ingen roll om det är invandring eller Öresundsbron, i budgeten behandlas allt som konsumtion.”
När flyktingungdomar ska erbjudas gymnasieutbildning så måste
utgiften ”fler gymnasieklasser under tre år” budgeteras. Eftersom allt i
statsbudgeten står som utgifter, och budgeten inte skiljer på konsumtion och investeringar, blir berättelsen om flyktingar, invandring och
kostnader väldigt förvirrad.
Budgeteringen ger en illusion av konflikt
mellan invandring och andra välfärdsutgifter

Statsbudgeten är som en fruktkorg. Där finns både äpplen, päron och
bananer. Utbildning till undersköterska, byggnadssnickare, kock, svetsare, CNC-operatör är en investering, trots att utbildningarna står som
utgifter i statsbudgeten. Det mesta av utgifterna för invandring är, eller
borde vara, en investering.
I den debatt som följde på Nya gymnasielagen ställdes ungdomarna
mot olika angelägna välfärdssatsningar. Denna icke-konflikt lever fort-
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farande i medier och hos vissa politiker. Brister i välfärden beskrivs
som flyktingarnas fel. Nationens undergång är nära.
På Twitter pågår en animerad debatt om migrationspolitiken. Migrationsminister Morgan Johansson (S) skriver: ”Tack vare statliga
pengar så kan ungdomar i Skåne åka gratis i kollektivtrafiken i sommar.” Lite senare skriver han: ”Det hade inte varit möjligt om vi inte
stramat åt migrationspolitiken”. (2018-05-21, kommentaren borttagen
i mars 2021.)
Förändringsförslag av nya gymnasielagen motarbetas kraftfullt med
påståendet att lagen blivit för dyr. Maria Malmer Stenergard (M): ”Vi
moderater har stoppat ändringar i gymnasielagen förut, och kommer
att göra allt vi kan för att även de här förslagen ska stoppas.” (Twitter
12:04 2021-03-19.)
I båda exemplen finns oviljan, oförmågan att se invandring för vad
det är – en investering. Morgan Johansson kan inte skilja på investeringen invandring och konsumtionsutgiften busskort. Moderaternas
migrationspolitiska talesperson verkar övertygad om att utbildning är
utgifter. Flera andra politiker anser också att gymnasieungdomarna påverkar budgeten negativt och hotar välfärden.
Den övergripande konfliktmotorn som driver migrationsdebatten
är oförmågan att i statsbudgeten se skillnaden mellan konsumtionsutgifter och investeringar.
2015 kom rekordmånga flyktingar till Sverige

Flyktingarnas ankomst till Sverige betydde starten på en mängd olika
investeringar. Snart kom emellertid nationalekonomer med en helt annan berättelse än den livscykel som beskrivits ovan. I ESO-rapporten
Tid för integration räknade man på omfördelningen mellan grupper
och kom fram till att olika flyktinggrupper lyckas olika väl på den
svenska arbetsmarknaden, och att en genomsnittlig flykting medför en
nettokostnad för den offentliga sektorn på cirka 70 000 kronor per
år[4].
Man har räknat omfördelningen mellan olika grupper under en del
av livet. Beroende på vilken del av livet man räknar på blir resultaten
olika. Flyktingens ålder vid ankomst till Sverige och hur länge vistelsen
har varat ger olika resultat. Ensamkommande barn som varit i Sverige i
fem år medför en nettokostnad som överstiger 70 000 kronor per år.
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Ekonomer som räknar på omfördelningen mellan olika grupper under en viss del av hela livet kan komma fram till ett resultat som passar
in i tidsandan. Det gäller bara att välja ”rätt” del av livscykeln. För att
vara rättvis så påpekas detta i rapporten, men då måste man läsa texten
som följer efter uppgiften för kostnaden för den genomsnittliga invandraren.
Jag menar att det inte är meningsfullt att räkna plus och minus på
olika utgifter utan att skilja på investeringar som ska räknas av mot ett
helt livs konsumtionsutgifter.
Slutsatsen i den offentliga debatten av ESO-rapporten var emellertid
på förhand given: Invandrare/flyktingar är något förkastligt som innebär större utgifter för staten, påverkar budgeten negativt och därför är
dåligt för välfärden. Det krävdes att invandringen måste minska och att
det borde finnas ett tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot.
En del politiker föreslog till och med att kommunerna borde organisera särskilda återvändarcentraler. För flyktingbarn togs ”särskilt ömmande omständigheter” i utlänningslagen helt sonika bort i en tillfällig
lag för att möjliggöra laglig utvisning av så många som möjligt. Man
ville även sända en signal till alla flyktingar att välja ett annat flyktmål
än Sverige. SD spred flygblad i grekiska flyktingläger med texten ”Sverige är fullt”.
I en tv-debatt om kostnaderna för invandrare påpekade Sandro Scocco
att om ekonomerna i sina beräkningar av invandrarnas kostnader i
stället för invandrare sätter in kvinnor i kalkylarket så visar det sig att
kvinnor också är ”kostsamma”. De har lägre lön än män, arbetar i
högre utsträckning deltid när barnen är små, och har en lägre sysselsättningsgrad än män.
Ingen kan komma till slutsatsen att kvinnor inte är välkomna i Sverige. Svenska kvinnor anses inte heller ta resurser från välfärden eller
försvåra satsningar på fattigpensionärerna.
Den ekonomiska motvinden

I en debattartikel i Expressen 15 oktober 2020 skriver Sandro Scocco,
Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson[5]:
På grund av att en ökande andel av inrikes födda är i äldregruppen,
som inte arbetar, har antalet arbetade timmar per person fallit det senaste
decenniet. Sett till hela befolkningen har detta dock kompenserats av att
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utrikesfödda på grund av sin gynnsamma ålderssammansättning, ökade
sysselsättningsgrad och arbetstid, nu arbetar fler timmar än inrikes födda.
Invandringen har kort sagt mildrat den ekonomiska motvinden från ett
åldrande Sverige.
Andra ekonomer, som ser invandringen ur ett snävare perspektiv, menar att invandringen till Sverige varken har varit eller är ekonomiskt
lönsam. Flyktingmottagande kan inte motiveras på ekonomiska grunder för den svenska befolkningen.
Eftersom många forskare i olika forskningsrapporter om invandringens ekonomi har räknat på samma sätt och kommit fram till liknande resultat så anses det råda vetenskaplig konsensus att invandring
är en finansiellt dålig affär för Sverige. Kan de ha räknat rätt men på fel
sätt, och hur stora möjligheter har uttolkarna att förstå vad uträkningarna visade?
Sverige tar emellertid inte emot flyktingar för att de eventuellt kan
vara lönsamma! Flyktingmottagandet styrs av internationella åtaganden, och av att riksdagsmajoriteten fortfarande vill att vi ska föra en
human migrationspolitik. Skulle Sverige haft ett lönsamhetstänkande
så skulle vi inte ta emot kvotflyktingar bland vilka det finns både gamla
och unga.
Ett perspektivskifte behövs

Jag har jobbat i kriminalvården med forsknings- och utvecklingsfrågor
av olika slag i hela mitt arbetsliv. Kriminalvården anlitade en ekonom
som räknade på ekonomin kring narkotikabehandling. Ekonomen,
Ingvar Nilsson, kom fram till att en satsad krona på narkomanvård
inom kriminalvården gav 7 kronor tillbaka till samhället. Narkomanvård lönar sig verkligen.
Samme ekonom skrev 2016 en rapport till Fryshuset om ett annat
sätt att tänka kring ensamkommande flyktingbarn[6]. Ett citat:
Vi vill här ge möjlighet till tre olika typer av perspektivskiften på dessa
barn och unga som till övervägande delen är unga män i tonåren, främst
dess övre del.
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Vad skulle hända om vi:
• slutade se dom som ett försörjningsproblem och i stället betraktade
dom som ett potentiellt framtida BNP-bidrag?
• slutade se dom som hjälplösa stackare i behov av vård och omsorg, och
i stället såg det som att vi fått ett tillskott i humankapital där grundkostnaden för detta tagits av andra länder; flyktingarnas ursprungsland?
• slutade se dom som ett kostnadsproblem och i stället såg dom som ett
socialt investeringsproblem, där vår uppgift är att så effektivt som möjligt få dessa unga att först lyckas i skolan och sedan komma in på arbetsmarknaden?
Det rapporten beskriver är att vi kan se en nyanländ 20-årig flykting
som en människa med plus 3–3,5 miljoner på livskontot, dvs. den
summa som det svenska samhället investerat i en svensk 20-åring, eller
den summa som ett annat land investerat. Det betyder att Sverige kan
investera 3–3,5 miljoner i den unge innan flyktingen ekonomiskt sett
börjar ”kosta” samhället något. Det betyder också att hos en hel flyktingfamilj med mamma, pappa och två barn i 10-årsåldern så finns det
minst plus 10 miljoner kronor på familjekontot.
I rapporten skrivs vidare:
Om tiotusentals unga människor med en oerhörd drivkraft och entreprenöriell kompetens, under stora strapatser tar sig till vårt land, kan det
vara och kan det ses som något annat än en belastning, t.ex. en tillgång
och en resurs? Och dessutom; Vad skulle krävas för att denna tillgång och
denna potential frigjordes?
Det handlar alltså om ett perspektivskifte och byte av ”mindset”, och
som en följd av detta att vi börjar ställa oss själva ett antal svåra och obehagliga frågor om vårt sätt att ta emot människor och tämligen snabbt
gör kapabla och driftiga människor, passiva, beroende och hjälplösa.
Varför har det blivit så svårt för dem som inte sedan fem år är involverade i ungdomarna, att se möjligheterna med de flyktingar som kommit hit? Undra vad en satsad krona på utbildning ger tillbaka under
resten av 20-åringens liv?
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Hur gynnar flyktinginvandring samhällsekonomin?

Professor Peo Hansen vid Linköpings universitet visar i en ny bok hur
flyktinginvandringen gynnar samhällsekonomin[7]. I presentationen av
den nya boken står det att den svenska regeringen och den ekonomiska
expertisen var eniga om att flyktingmottagandet 2015 skulle bli en stor
kostnad. En kostnad som skulle skapa stora underskott; ta pengar från
välfärden, tvinga staten att låna och kanske också tvinga fram skattehöjningar. Makthavare framställde detta ekonomiska resonemang, inte
som en prognos, utan som ett ofrånkomligt faktum.
Hansen menar att detta kostnadsperspektiv bygger på en bristfällig
kunskap om makroekonomi. En stats utgifter, påpekar han, kan inte
betraktas på samma sätt som ett hushålls utgifter och inte heller uttryckas i samma termer. I ett hushåll må spenderade pengar vara förlorade, men när en stat spenderar är detta alltid en inkomst för resten av
ekonomin; för kommunerna, företagen och hushållen, eftersom pengarna ju inte försvinner.
Peo Hansen menar i stället att statens kostnader för flyktinginvandring bidrar till att öka tillväxten. Med tillväxten ökar också skatteintäkterna, vilket i sin tur kan generera överskott. Åren 2016 och 2017, då
staten lade som mest pengar på flyktingar, blev överskotten de största
på ett decennium:
Regeringen, Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet och Riksbanken hade alltså fel när de tvärsäkert uttalade sig
om att flyktingutgifterna skulle leda till underskott 2016 och 2017. Tack
vare de statliga flyktingpengarna som kommunerna tilldelades gjorde
samtidigt den svenska kommunsektorn ett av sitt bästa resultat någonsin
2016, nära nog samtliga 290 kommuner gjorde överskott.
Berättelsen om invandrarna/flyktingarna som ett finansiellt
hot mot välfärden måste skrivas om

Hur troligt är det att dessa ungdomar, som enligt flyktingkritiska grupper kommit till Sverige enbart av ekonomiska skäl, utsända av släktingarna för att skicka hem pengar till dem, planerar att leva på kommunens magra försörjningsstöd?
Vart har pengarna som satsats på de ensamkommande ungdomarna
under fem år tagit vägen för varje individ? Två år på HVB-hem för
1900 kr per dag blir cirka 1,5 miljarder kr (några vårdbolag har passat
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på att tjäna miljarder). Om samhället i stället för HVB-hem satsat på
familjehem hade utgiften minskat avsevärt. Försörjningsstöd från Migrationsverket och kommunen cirka 250 000 kr. Grundskola, gymnasium och Komvux är cirka 700 000 kr. Civilsamhället, som erbjudit
gratis husrum, mat, mobil, körkort, mm. är cirka 150 000 kr. Till det
kommer hälso- och sjukvård, PTSD-behandling mm. Per person blir
det cirka 2,5 miljoner kronor – en besparing på 1 miljon kronor, jämfört med en svenskfödd.
Samhället och civilsamhället har sedan 2015 i dessa gymnasieungdomar investerat drygt 25 miljarder. Huvuddelen av miljarderna har
stannat i Sverige och bidragit till tusentals jobb. Det borde anses rimligt att den investeringen skyddas!
I den studie som beräknade den genomsnittliga kostnaden för en
flyktinginvandrare (ESO 2018:3) beskrivs tiden det tar för flyktingar
att bli självförsörjande:
Integrationen av flyktingar gick betydligt snabbare på 1980-talet än
vad som varit fallet därefter. För dem som anlände till Sverige 1982–88
var sysselsättningen över 60 % efter endast två till tre år för män och fem
år för kvinnor. För dem som anlänt senare har det tagit sex till nio år för
män och åtta till tolv år för kvinnor att nå motsvarande nivå.
Det tar enligt studien flyktingkvinnor tolv år att nå mer än 60 % sysselsättning. Jämför den tiden med tiden det tar infödda svenskar att
komma in på arbetsmarknaden. Det tar minst 20 år och 3,5 miljoner
kronor ur statsbudgeten.
Min ene bonusson blir efter två läsår i grundskolan och tre år på
gymnasiet klar från vård- och omsorgslinjen till sommaren 2021. Då
kan han söka tjänst som undersköterska. Han arbetar nästan all ledig
tid. I julhelgen då han arbetade var alla som arbetade på det äldreboendet utrikes födda. Förra året tjänade han totalt 120 000 kr genom att
vid sidan av studierna jobba på olika äldreboenden och McDonalds.
Han kommer förhoppningsvis att få en tjänst som kan ge honom permanent uppehållstillstånd. Jag är dock luttrad. Min tillit till Migrationsverkets handläggning är väldigt låg.
Hur lätt blir det för snickare, svetsare och kockar att inom sex månader ordna ett jobb som varar minst 2,5 år? Hur lätt är det för infödda som just gått ut yrkeslinjen på gymnasiet? De afghanska
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ungdomar jag känner vill inget hellre än att arbeta eller studera vidare
på högskola/universitet.
Berättelsen om flyktingungdomarna behöver uppdateras

I en uppdaterad berättelse, där utbildning definieras som investering,
blir det självklart att agera för att skydda investeringen bl.a. genom att i
lagen återinföra de humanitära skäl som togs bort 2016, och att ändra i
lagen så att de gymnasieungdomar som snart är färdiga med sina yrkesutbildningar kan få stanna och få nödvändig sinnesro. Sverige behöver dessa ungdomar.
En samlad berättelse kommer fram till att de ytterligare omkring
7 000 ungdomar som fått avslag på asylansökan genom en rättsosäker
asylprocess också måste få stanna.
Eftersom humanitära skäl i praktiken verkar att ha pausats borde
det räcka med den egoistiske ”arge skattebetalarens” argument; att inte
låta 50 miljarder i investeringar bli till kostnader. Om den asylsökande
som kom 2015 tvingas lämna landet efter sex år omvandlas investeringen i en handvändning till en kostnad.
Årskullarna varierar kraftigt över åren

Sällan hörs demografer beskriva att Sveriges beroende av utrikesfödda
ökar. Titta på glesbygdskommunerna när andelen svenskfödda unga
arbetsföra minskar och äldre ökar. Hur bra är det för kommunens
budget? Arbetsförmedlingen anser att det krävs 60 000 invandrare per
år för att fylla behoven på arbetsmarknaden de närmaste åren.
Hur stora är årskullarna? 1990 föddes det lika många som rekordåret 1945. Därför är det fullt på förlossningsklinikerna nu med 30-åriga
barnaföderskor.
År 1999 och 2000 föddes endast 88 000 respektive 90 000 barn i Sverige. Senast det föddes så få barn var 1936. Att det var så rekordfå som
föddes kring 2000 får idag återverkningar på antalet sökande till olika
utbildningar och antalet kurser som inte kan starta. De flesta
afghanska flyktingarna som kom 2015 föddes åren kring 2000. Pojkarna blev totalt sett några procent fler i de årskullarna i Sverige. Ett
välkommet tillskott i många byskolor som hotats av nedläggning.
År 2010 föddes det 25 000 fler barn i Sverige än år 2000. Bara deras
gymnasieutbildning kommer om fem år att kräva 10 miljarder mer i
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investeringar. Totalt är det 115 000 som föddes det året som ska utbildas. De 50 miljarder som krävs för årskullens gymnasieutbildning
finns som en utgift i statsbudgeten. Ingen skulle väl komma på idén att
beskriva det som en ekonomisk belastning för samhället att utbilda
ungdomar, eller att ställa det mot äldrevårdens behov av ökade resurser?
Den demografiska motvinden kan motverkas

Docenten i ekonomisk historia vid Umeå universitet Lars Fredrik
Andersson skriver i en rapport om den demografiska motvinden:[8]
Rapporten visar att invandringen har varit avgörande för att Sverige har
lyckats upprätthålla en stabil trend mellan arbetade timmar och befolkning. Räknat per invånare, har vi det senaste decenniet sett en större ökning av arbetsinsats för utrikes födda än för inrikes födda. Det har
framför allt skett genom en ökad sysselsättningsgrad. Utrikes födda har
alltså ökat sin arbetsinsats i svensk ekonomi de senaste två decennierna.
Inte bara som grupp, utan per person. Utrikes födda arbetar fler timmar
eftersom fler än tidigare är i sysselsättning, och eftersom de som är sysselsatta arbetar fler timmar än tidigare. Tillsammans med det faktum att
utrikes födda i mycket högre utsträckning än infödda svenskar är i arbetsför ålder har detta gett Sverige en demografisk fördel. Det har gjort det
möjligt för inrikes födda att jobba mindre. Så för hela ekonomin har nedgången i arbetade timmar per invånare för gruppen inrikes födda alltså
balanserats av det positiva bidraget från den ökade arbetsinsatsen från
gruppen utrikes födda. Men även om invandringen har mildrat den demografiska motvinden, innebär det inte stiltje framöver. Rapportens resultat visar att målsättningen att upprätthålla arbetsutbudet i framtiden
– att jobba lika mycket per invånare sett till hela befolkningen som i dag –
utmanas av en hårdare demografisk motvind det kommande decenniet.
Den kan i praktiken motverkas på tre sätt:
(1) Den effektiva pensionsåldern höjs och äldre arbetar fler arbetade
timmar.
(2) De i arbetsför ålder arbetar fler timmar.
(3) Unga invandrare bidrar till ökat utbud av arbetade timmar.
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Hans Rosling saknas verkligen i debatten. Han skulle med bubblor
åskådliggjort hur den ekonomiska livscykeln fungerar. Hans Rosling
skulle med backar ha visat hur svenskarna blir allt äldre och att antalet
arbetsföra i befolkningen blir allt färre. Med hjälp av sina medarbetare
hade han visualiserat den demografiska motvind som väntar infödda
svenskar. De hade visat att flyktingarna inte tar infödda svenskars låglönejobb utan puttar upp dem i lönehierarkin.
I framtiden måste migrationspolitiken, förutom solidaritet, humanitet och mänskliga rättigheter i konventionsåtaganden, bygga på ett
livscykeltänkande och att det inte finns någon konflikt mellan invandring och välfärd. Vi måste börja se invandringen för vad den är – en investering för framtiden. Vi måste börja se på flyktingar ur ett socialt
investeringsperspektiv. Vi måste hitta ett sätt att i statsbudgeten skilja
på investeringar och utgifter, så de som läser budgeten lättare kan få en
mer nyanserad bild av verkligheten. Vi måste diskutera vad som är
nödvändigt för att flyktingars integration på arbetsmarknaden ska
kunna förbättras och hur integrationsprocessen ska kunna effektiviseras.
De delar av civilsamhället som under fem år tagit ett stort ansvar för
unga flyktingar måste få ägna sin tid helhjärtat åt integration av bonusbarnen genom att dessa samfällt ges permanent uppehållstillstånd.
Om ögon och öron vidgas finns en annan anständig berättelse.
Referenser: Se sid. 519
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6.1 Civilsamhället kämpar för flyktingarna
Ingrid Eckerman
Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i
ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig
att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går
helt enkelt inte. Vi är inte mer än människor.

Det blev aldrig någon flyktingkris 2015. Ingen behövde bo i tält, alla
fick kläder och mat. Volontärer ordnade sovplatser och lyssnade. ”Jag
gick in i mina nyanländas verklighet, så främmande från min; tiden
före flykten i krig, med tortyr, våld och ibland svält”.
Barn och ungdomar fick familje- och hvb-hem. De började skolan,
fick läxhjälp, fotbollslag och körer. Familjer fick leksaker och möbler.
Studiecirklar och språkkaféer uppstod. Arbetsgivare gav jobb. Staten
gav civilsamhället pengar som stöd för integrationsarbetet.
Människorättsorganisationer och asylgrupper har engagerat sig i
flyktingar i många årtionden. Med början 2015, då flyktingströmmar
av oanade mått nådde Sverige, har antalet människor som aktivt engagerat sig i flyktingar ökat kraftigt. Mest synligt var det hösten 2015, då
civilpersoner var de första som mötte flyktingarna på de större städernas centralstationer.
Civilsamhällets stora insatser beskrivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i en rapport 2016[1]. Nära
hälften av kommunerna samverkade med civilsamhället under 2015
när det gällde nyanlända. De civila aktörerna hade god tillgänglighet
och anpassningsförmåga. Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, säger i tidningen Hem & hyra[2]: ”När krisen blev mer påtaglig klev civilsamhället in för att lösa en situation som den offentliga sektorn aldrig
hade klarat på egen hand.”
Det var tufft för kommuner och invånare när en by ”invaderades” av
flyktingar, men viljan att ta hand om flyktingarna fanns. (Se kapitel 5.7
och 5.7.1.) Från början var det med tanken att hjälpa de här människorna tillfälligt med olika former av stöd tills de kunde klara sig på
egen hand. Att många av flyktingarna var familjer och ensamkom-
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mande barn gjorde att civilsamhället i hög grad blev involverat. Trots
det hårda arbetet kändes det positivt och konstruktivt.
Uppvaknandet hösten 2016

När den tillfälliga lagen och nya regler trädde i kraft förändrades uppgiften. Då lärarna kom tillbaka till skolan efter sommarlovet 2016
mötte de en förändrad verklighet. Skolbarnen som hade varit glada,
motiverade, lyckliga att få studera, var oroliga, ledsna, okoncentrerade.
De hade förstått att den nya lagen rejält minskade chanserna att de
skulle få stanna.
Arbete för integrering övergick i livräddningsarbete för utvisningshotade. ”Det knyter sig i min mage. Hur skall jag kunna hjälpa alla som
nu hör av sig? Jag är en person som vill hjälpa men nu börjar det bli
ohållbart. Fler och fler ungdomar i nöd.”
Från våren 2017 kom nödropen från ungdomarna allt oftare. Vi observerade självmordsförsök och självmord. (Se kapitel 5.2.)
Ändrade arbetsuppgifter för civilsamhället

Nu gällde det att få ensamkommande ungdomar från framför allt
Afghanistan att överleva, att stå ut med osäkerheten. För ungdomar
med avslag i alla instanser handlade det också om att ge dem tak över
huvudet, mat i magen och kraft att fortsätta skolan.
Professionella engagerade sig långt utöver sitt uppdrag. Lärare blev
kontaktpersoner eller frivilliga familjehem. Kuratorer och socialsekreterare grät då de ej kunde hjälpa. Jurister och ombud lade ner obetald
tid. Anställda på stadsmissioner, Röda Korset, Rädda Barnen, i kyrkor
och församlingar vände ut och in på sig för att hjälpa. Vårdcentraler
och tandvårdsmottagningar lade om rutinerna. BUP fick en ny patientgrupp.
Hjälpen har fortsatt att behövas i flera år och utövas i flyktinggrupper, Röda Kors-kretsar, Rädda Barnens lokalföreningar, stadsmissionerna och de olika kyrkornas alla församlingar. Lokala stödgrupper
och föreningar har bildats på snart sagt varje ort i Sverige[3]. Lions och
Rotary bidrar ekonomiskt. Butiker och lokala företagare skänker mat,
kläder och pengar. Idrottsorganisationerna fortsätter stödja sina aktiva.
(Se kapitel 6.3 och 6.4.)
Hjälparna fyller i blanketter, förmedlar kontakter och delar ut mat.
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De bidrar ur egna fickor till mat och livets nödtorft. Släkt och vänner
rekryteras som frivilliga familjehem. Många är de som skänker pengar,
mat, kläder, bohag till flyktingar med eller utan uppehållstillstånd.
Som exempel samlade Österlens Stödförening för Flyktingar in cirka
800 000 kr under 2017 – 2020. Pengarna gick till akutbidrag, hyror, advokatkostnader mm., främst till barnfamiljer men även till ensamkommande ungdomar. När Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar bildades hösten 2017 fick man in en dryg
miljon kronor första året. (Se kapitel 6.4.1.)
Många föreningar har fått statliga bidrag, men de pengarna ska vanligen gå till integrationsbefrämjande aktiviteter, dvs. de får inte användas till basala behov som mat, kläder, busskort, bostad. I utvärderingen
av Allmänna Arvsfondens ”Nyanländasatsning” betonas vikten av flexibilitet när förutsättningar ändras[4].
När den nya gymnasielagen infördes 2018 såg hjälparna fram emot
en avlastning då åtminstone 9 000 av de cirka 14 000 utvisningshotade
ungdomarna skulle få matpengar och en skolplats. När genomförandet
försenades, och tusentals ungdomar inte ens skulle få skollunch under
sommaren, gick nya upprop ut. Svenska kyrkan var den instans som
med säkerhet var öppen, och dit hänvisades hjälpsökande.
Nya grupper som behöver stöd kommer till, och nya hjälpargrupper
bildas på sociala medier: Småbarnsfamiljer och ensamma kvinnor och
flickor står med begränsat eller helt uteblivet ekonomiskt stöd då de
förväntas återvända till t.ex. Afghanistan. De ensamkommande som
bedömts som minderåriga utan skyddsskäl fyller 18 år och kan utvisas
utan ordnat mottagande. Asylsökande släpps ut från förvaren utan en
krona på fickan, och återskickade från Frankrike och Tyskland släpps
ut från Arlanda mitt i vinternatten.
Aktiviteter i syfte att ordna arbete har ökat. På Facebook lägger arbetssökande ungdomar och deras vänner ut ”annonser” där de presenterar sig och ber om hjälp med fast jobb. Hjälpare ordnar utbildningar
till solcellsinstallatörer och städare. Arbetskraftskooperativet ABIS[5]
har funnits i många år. De står för justa anställningar inklusive försäkringar, där de anställda kan få eller skaffa sig olika uppdrag. Uppdrag
Arbete[6] är ett nytt arbetskooperativ med liknande inriktning. Arbetskraftsförmedlingen[7] och kampanjen REDO[8] riktar sig till de ensamkommande som är färdiga med sina gymnasiestudier.
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Efterkrigsgenerationen läste Anne Franks dagbok. Idag har svenska
barn i Sverige egen erfarenhet av att polisen knackar på dörren och genomsöker bostaden i jakt på deras familjemedlemmar. Vi vet inte hur
många flyktingar som göms av civilsamhället[9]. I hemliga grupper på
sociala medier diskuterar man läget. Man ”byter” ungdomar för att de
inte ska ha adress där de bor[10]. Man hyr ödehus och möblerar upp
dolda rum bakom butiker för att härbärgera dem som annars skulle ha
deporterats. Skolor låter papperslösa ungdomar över 18 år gå kvar.
Vi som befinner oss mitt i allt detta är övertygade om att utan dessa
”vanliga” människor som stödjer desperata flyktingar skulle både antalet självmord och antalet kriminella vara större.
Manifestationer och media

Mycket av civilsamhällets engagemang sker lokalt, i nyskapade grupper
eller sådana som redan har funnits men nu bytt inriktning. (Se kapitel
6.3 och 6.4.) Under de här fem åren har en mängd stora och små manifestationer ägt rum, i Stockholm såväl som runt om i landet[11]. Det
har skrivits hundratals upprop, debattartiklar, faktaartiklar, insändare
av politiker, kändisar, organisationer, enskilda[12]. Tusentals brev har
skrivits till riksdagsledamöter och andra politiker. En rapport[13] och
två böcker[14, 15] har delats ut till varje enskild riksdagsledamot. Under
coronatider har sociala medier blivit än viktigare[16].
I oktober 2020 publicerades en debattartikel med titeln ”Låt våra
vänner få stanna i Sverige”. Den var undertecknad av 70 organisationer
av sinsemellan olika karaktär och storlek, men med det gemensamma
kravet på permanenta uppehållstillstånd för de flyktingar som redan
fanns i Sverige[17].
Hjälparnas personliga upplevelser, av det som man anser vara svek
från statsmakterna, har dokumenterats i ett trettiotal böcker[18]. Därtill
kommer alla de böcker skrivna av flyktingarna själva, där hjälpare kan
ha stöttat[19]. (Se kapitel 6.6.)
Hjälparnas armar når långt

Diskussionerna i sociala media handlar också om dem som deporterats
till Afghanistan. Vi ”hjälper på plats” – dvs. samlar in och skickar
pengar som de kan använda för att överleva där de är eller fly vidare till
andra länder. Vi kämpar också – oftast förgäves – för att våra vänner
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ska få en ny chans att komma till Sverige för att arbeta. (Se kapitel 6.7.)
För den som sett sin nyvunna familjemedlem utvisas från Sverige
blir livet fullt av oro. ”Han brukar skriva ’god morgon, mormor’ varje
morgon, men nu har jag inte hört av honom på fyra dagar. Jag vet att
hans släktingar letar efter honom för att straffa honom. Jag vet inte hur
jag själv ska orka.”
Uppskattningsvis 3 000 ensamkommande svenskafghaner och kanske 100 barnfamiljer har flytt vidare till andra europeiska länder, oftast
Frankrike eller Tyskland[20–22]. Även dit sträcker sig våra hjälpande armar. Diskussioner förs i hemliga facebookgrupper om bästa flyktvägen
till Paris, om det finns bättre länder att fly till, hur man förmedlar
pengar till sina skyddslingar. Insamling för tågbiljetter, någon som tar
emot i Paris planeras. En svensk-fransk förening har bildats för att ge
stöd av olika slag[23]. (Se kapitel 6.8.) Att det officiella Sverige inte tar
hand om sina flyktingar från 2015 blir alltmer tydligt i andra länder.
Civilsamhället offras

De som kom 2015 var så många och så unga att de blivit en del av samhället. Svenskfödda barn, ungdomar och vuxna har lärt känna nyanlända i förskolor, skolor, språkkaféer och studiecirklar, i fotbolls-,
boxnings- och simklubbar, i orkestrar, körer och teatergrupper. Man
har fått grannar från andra världsdelar. Barn har fått storasyskon, ungdomar småsyskon. Vuxna har fått nya barn eller barnbarn. Anställda
har fått nya arbetskamrater. Par har bildats och barn har fötts.
På regeringens uppmaning har starka band mellan flyktingar och civilbefolkningen knutits. När våra vänner, bonusbarn och -barnbarn
hotas av utvisning ökar vårt engagemang. Många av oss är nu desillusionerade[24]. Efter att ha följt asylprocesser har vi förlorat tilliten till
Sverige som ett land med rättssäkra myndighetsprocesser. I nästa val
kommer många att ha bytt parti. (Se kapitel 6.2.)
En före detta god man berättar ”hur frustrationen övergår till vanmäktig vrede när godemannen tvingas åse vad som görs mot den
unge”. Ibland har deras nya barn inte orkat. ”Jag åkte med dig i ambulansen och satt dag och natt med dig på sjukhuset, strök din rygg.”
Det finns hjälpare som farit mycket illa[25–27]. En socialarbetare för
ensamkommande barn säger: ”Familjehemmen har trasats sönder av
den behandling deras barn har utsatts för under asylprocessen. Nu
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tvingas vi be dem ställa upp som ’förvar’ tills barnet blir 18 år och utvisas. Ingen av dem kommer att ställa upp igen!”
Hur hanteringen av barn och ungdomar påverkar de nya syskonen,
skolkamraterna, fritidskompisarna vet vi inte[28]. Kanske får de aldrig
tillit till systemet. Kommer de att rösta i framtiden? ”Nu har jag en sista
fråga till dig [Stefan Löfven], en av de frågor som håller mig vaken om
nätterna: Vad ska jag säga till min sexåring när han frågar vart hans
storebror tagit vägen?”
Hjälparnas svåra prioriteringar

De människor som stöttar asylsökande ungdomar har ofta tvingats till
svåra avgöranden. I situationer som är livsavgörande för andra människor är det svårt att avstå från att hjälpa eller att avbryta ett påbörjat
engagemang. Många hjälpare har drabbats hårt. Deras ekonomi har
förstörts när de har stöttat människor som annars skulle vara utan försörjning, de har drivit sig själva till utmattning genom att ta på sig för
mycket volontärarbete och de har fastnat i situationer som liknar medberoende när de ungdomar de har tagit sig an har fastnat i narkotikamissbruk eller kriminalitet. I de personliga kontakterna hjälpare
emellan försöker vi vara uppmärksamma på sådana saker, men många
är ensamma i sitt engagemang. Vi har utan resultat påtalat för ansvariga politiker hur hårt den förda politiken drabbar de svenskar som
försöker stötta de asylsökande[26, 27, 29–32].
Svårigheten att säga nej drabbar de människor vi vill hjälpa. Risken
är stor att en överlastad hjälpare glömmer eller inte orkar göra det hen
lovat en utsatt ungdom, ibland med allvarliga konsekvenser. Detta gäller både rena volontärer och personer med juridisk kompetens som tar
på sig att hjälpa till med verkställighetshinder (VUT) eller andra myndighetskontakter, ofta utan ersättning. Det finns också risk att välmenande människor ger råd utan att ha tillräckliga kunskaper.
Tyvärr måste vi ibland avstå från att hjälpa någon som söker vår
hjälp. Vissa ungdomar skriver i desperation nödrop till många hjälpare.
För ungdomen kan det vara ödesdigert om flera olika personer agerar
för hens räkning. För hjälparna är det frustrerande att lägga sin tid och
kraft på en ungdom som visar sig inte behöva den hjälpen. Ibland har
vi som kollektiv tvingats ge upp eftersom den hjälpsökande personen
mår så dåligt att det krävs andra insatser och kompetens än vad vi som
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volontärnätverk har tillgång till. I enstaka fall har det hänt att någon eller några personer har lurat oss att dra i gång hjälpinsatser för någon
som inte behövde det, eller inte ens existerade.
En mer övergripande prioritering gäller å ena sidan det utåtriktade
arbetet med opinionsbildning och kunskapsspridning och å andra sidan arbetet med att hjälpa och stötta drabbade individer. Här skiljer
sig asylrättsrörelsen från andra folkrörelser som till exempel klimatrörelsen eller internationella solidaritetsrörelser. De som är engagerade i
asylrättsrörelsen har ofta personliga band till människor som är direkt
drabbade, och har därmed mindre tid att medverka i utåtriktat arbete.
De har sökt sig till rörelsen på grund av dessa nära band, och är oerfarna och till och med främmande inför utåtriktat aktivistarbete. Trots
att många människor finns inom rörelsen är det inte så många som arbetar med opinionsarbete och andra övergripande frågor.
Samarbetet mellan ”hjälpare” innebär att vi kan få stöd och uppmuntran av varandra. Många har ställts inför upplevelsen att de barn
som de sett som sina blivit tagna av polisen, förvarstagna och deporterade. För ännu fler är rädslan för detta en del av vardagen. Erfarenhetsutbytet och gemenskapen i facebookgrupperna fungerar som en ventil.
Via messenger och telefon har det knutits vänskapsband mellan människor som aldrig träffats men som kan förstå och stötta varandra.
Vad vill svenska folket?

Asylrättsrörelsen efter 2015 sägs vara den största folkrörelsen sedan antikärnkraftsrörelsen. Då märktes de stora demonstrationerna. Idag är
hjälparna upptagna med att ta hand om sina flyktingvänner och nya
familjemedlemmar. I coronatider är fysiska manifestationer omöjliga.
Opinionsarbetet pågår i insändarspalter, debattartiklar och sociala medier. #Vistårinteut[33] har 80 000 ”gillare”. I den digitala marschen För en
mänsklig flyktingpolitik 2021![34], som startades inför den 1 maj 2020,
deltar ett hundratal organisationer och grupper från hela landet med
egna banderoller, och tusentals enskilda tågar med. Namninsamlingen Här är där man är – permanent uppehållstillstånd för alla som är
i Sverige[35] fick på kort tid 38 000 undertecknare.
Nya grupperingar uppstår fortfarande. Läkare i Världen expanderar
till flera orter i Sverige (se kapitel 6.3.2). Nya projekt startas[36]. När ett
boende för kvotflyktingar sommaren 2020 kom till i Hägersten, en sö-
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derförort till Stockholm, fick en starthjälpsgrupp på Facebook 1 600
medlemmar på kort tid. Att få möta vänliga svenskar, som dessutom
kommer med sängar, kläder, leksaker och annat, är naturligtvis en
mycket god introduktion till integration.
Många ”vanliga” människor har träffat flyktingar i vardagen. Frågar
man dem ”tycker du att NN ska utvisas?” får man svaret ”nej”. Enligt
två undersökningar av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan vill majoriteten av befolkningen att barn och sjuka ska få stanna
och att familjeåterförening underlättas[37].
Vad har vi åstadkommit?

När detta skrivs sommaren 2021 är det snart sex år sedan den ”tillfälliga” strama migrationspolitiken aviserades. Nu har den permanentats.
Ingen av oss som jobbat med detta hade väl kunnat föreställa oss hur
svårt det skulle vara att få svenska folket, myndigheter och politiker att
inse hur felaktig den nya politiken är. Idag ser vi hur Sveriges justitieminister stolt proklamerar hur Sveriges migrationspolitik är stramare
än i övriga EU[38]. Samtidigt ser vi hur tusentals av de människor vi
försökt hjälpa får sina liv förstörda.
Vi har lyckats hålla frågan ”levande” och bidragit till att massmedia
inte glömmer flyktingarna. Vi har kanske drivit fram marginella förbättringar av myndighetspraxis och lagar. Men på det stora hela har vi
inte fått mycket gehör vad gäller det offentliga Sveriges agerande.
På individnivå har vi tillsammans lyckats stoppa ett okänt antal utvisningar genom hjälp med verkställighetshinder och nya asylprövningar. Vi har hjälpt en mängd ungdomar att hantera ansökningar för
nya gymnasielagen och andra livsnödvändiga papper. Vi har förmedlat
bostäder, hjälpt till med mat, lotsat till tandvård och sjukvård och tipsat om flyktvägar när inget annat återstår. Genom våra direkta kontakter och konkreta stöd till de utsatta ungdomarna har vi med säkerhet
förhindrat ett antal självmord och hjälpt hundratals ungdomar från att
hamna i kriminalitet eller prostitution. Genom att vi har lyssnat på
ungdomarna, tagit dem på allvar och fortsatt kämpa för deras sak har
vi stärkt även många som vi inte har lyckats hjälpa konkret.
Asylrättsrörelsen i sin helhet har fungerat samlande och stärkande
för många tusen svenskar som har lärt känna ensamkommande ungdomar. Vi har organiserat och kanaliserat den frustration, vrede och
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sorg som de ungas vänner har upplevt när de fått klart för sig att rättsstatens principer inte gäller för de barn de har tagit till sig och därmed
inte heller för dem själva.
Sedan november 2015 har vi sett hur civilsamhällets samlade kraft
systematiskt har motarbetats av statens beslutande organ och myndigheter. Detta hindrar inte att vi fortsätter att arbeta för en mänsklig
asylpolitik. Vi har gemensamt byggt upp en stor kompetens, kunskap
och erfarenhet som exempelvis kommer till uttryck i den här boken.
Och vi har skapat förtroendefulla nätverk som fortsätter att hjälpa utsatta människor[39, 40].
När en hjälpare vidarebefordrar en önskan från en ungdom att
komma till en familj för att han har mycket att lära om det svenska
samhället får hen svar från en annan hjälpare vars ”son” flyttat ut – det
finns ett rum ledigt. Det säger något om engagemanget och humanismen i den svenska befolkningen.
Från en öppen verksamhet: ”Det dök upp en kille som höll på att
svimma. Han hade inte ätit på 2 – 3 dagar. Han kunde inte prata förrän
han hade ätit lite.” Staten har dragit sig tillbaka. Civilsamhället står nu
med försörjningsansvar för barn, ungdomar och familjer i Sverige,
Frankrike, Afghanistan. Krisen är lågintensiv, men något slut syns inte
till. ”Den verkliga kris som flyktingmottagandet lett till tycks inte vara
förknippad med flyktingarna, utan snarare med hur tillitsrelationerna
mellan staten och det civila samhället påverkats” säger etnologiforskaren Kjell Hansen [41]. (Se kapitel 5.7.)
Referenser: Se sid. 520
Se även

Mäkelä F. Flyktingkrisens sommarkatter.
Jansson-Keshavarz S, Lundberg A, Obenius H. Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar.
Blomberg E. Godmaninstitutionen och rättssäkerheten för ensamkommande barn.
Alla i: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om
människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings
universitet 2021
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6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät
Ingrid Eckerman
”Nu brast det. Tårar som inte tar slut. Hur gör ni andra? Hur orkar ni?
Hur hittar ni kraft?” frågar en hjälpare som har en ungdom på sjukhus
efter självmordsförsök och en annan som nattvandrar på gatorna i
Paris[1].

Två nationella trauman som drabbat Sverige i modern tid är Estoniakatastrofen 1994 med 500 döda samt tsunamin i Thailand 2004 med
540 dödade och 1 500 skadade svenskar. Vid båda dessa katastrofer anslogs stora resurser för psykologiskt stöd, nationella sorgedagar med
mera.
Inget sådant har ens antytts vad gäller den aktuella katastrofen, med
storleksordningen 10 000 ungdomar som ska skickas till länder i krig
och konflikt. De som berörs är professionella, t.ex. HVB-personal, lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal, BUP-personal, tolkar, handläggare och advokater lika väl som lekmän, t.ex. gode män, familjehem,
kontaktpersoner, skolkamrater, idrottsföreningar, församlingar. Det
kan handla om 100 000 personer eller ännu flera.
Inom traumapsykologin talar man om sekundär och vikarierande
traumatisering av professionella. Man bör kunna använda samma begrepp då det gäller oss ”frivilliga” hjälpare, eftersom vi ofta får höra den
traumatiserades berättelse och utsättas för ångesten.
Sekundär traumatisk stress eller compassion fatigue är en sorts utmattning som skapas av att om och om igen exponeras för personer
som behöver mycket emotionellt stöd. Om man har symtom längre än
sex månader talar man om sekundärt traumatiskt stressyndrom
(STSD) med i stort sett samma symtom som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Vikarierande traumatisering är något som drabbar behandlaren mer
ingående med kumulativ effekt. Minnesbilder kan återupplevas utanför terapirummet som vore de terapeutens egna. Terapeutens personlighet påverkas vilket kan leda till ångest, social isolering, kroppsliga
symtom och depression.
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Moralisk stress är ett begrepp som har använts för sjukvårdspersonal
men tycks lika användbart för lärare[2]. Det uppstår när man inte kan
handla så som man tycker är moraliskt riktigt, det finns hinder av olika
slag i vägen.
Förebyggande åtgärder mot dessa tillstånd är strategier som reglerad
arbetstid med rimlig arbetsbörda, en aktiv fritid och gott socialt stöd.
Inom arbetet är handledning, kollegialt stöd, tid för reflektion och
eventuellt egen terapi viktiga faktorer både förebyggande och behandlande.
Hur mår hjälparna?

Professionella som lyssnar till svåra historier har ett visst skydd. Arbetsdagen har ett slut, man tar av sig den vita rocken (bildligt talat) och
går hem till en annan miljö, med andra problem. På arbetsplatsen har
man vanligen kollegor som man kan anförtro sig åt. Arbetar man inom
hälso- och sjukvården har man kanske handledning. Det finns företagshälsovård med psykologhjälp, man har möjlighet att bli sjukskriven, få omplacering och rehabilitering. Inom andra yrken, till exempel
lärare, förväntas man inte ta på sig sådant ansvar. Men människor som
jobbar med människor har mycket svårt att med berått mot vända behövande ryggen. Många har med tiden blivit hjälpare både under arbetsdagen och på fritiden, dvs. 24 timmar om dygnet.
Vi som är fritidshjälpare har inte tillgång till samma skydd som de
professionella. Kanske ungdomen bor hos oss, kanske vi hör hur hen
vankar runt på natten när hen inte kan sova. Kanske vi får åka och
hämta hem hen från psykakuten. Ta emot hens ångest, hens förtvivlan.
Hur klarar vi att bära allt detta? För volontärer finns inget skyddsnät.
Vi får vända oss till dagspressen för att få råd om hur vi ska förhålla oss
för att orka med[3], och om vi inte orkar är det stor risk att dem vi hjälper faller tillsammans med oss.
Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV, (numera upphörd) varnade redan hösten 2016 för att gode män skulle sluta för att
situationen var för svår för dem[4].
Lisa Förare Winbladh är en av dem som först beskrev svårigheterna
för hjälparna och hur tilliten till samhället fick sprickor[5]. Hennes artikel vann ett enormt gensvar på sociala medier med 27 000 visningar,
och publicerades senare i Expressen[6]:
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Några av oss arbetar i skolan där det inrättats ett speciellt gråtrum dit
lärarna kan gå för att deras sorg inte ska synas. ... Vi klarar att undervisa,
vårda, fostra, försörja och integrera. Vi klarar inte omänsklighet. ... När
vi, som tidigare varit de mest tillitsfulla, börjar se myndigheterna, poliskåren och politiker som våra fiender är hela landet i mycket stor fara.
Under 2017 ökade nödropen från hjälparna. De lade ut sin ångest på
facebook, i grupper där de kunde få stöd och råd av andra i samma situation. Människor som aldrig träffats blev varandras ”arbetskamrater” och kunde dela sorgen och vreden likaväl som konkreta råd. Den
gemenskapen blev livsviktig för många[7–11].
Vilka påfrestningar en familj kan utsättas för beskrivs av Arefs
svenska mamma[12]. Hon hittar honom när han till slut ”lyckats” med
sitt självmord – några dagar efter att han fick sitt permanenta uppehållstillstånd:
Jag fick ett samtal förra veckan från Östra sjukhuset. De berättade för
mig att fem personer nu lever vidare tack vare min sons organdonation,
fantastiskt, men det var ju vi som familj som skulle leva vidare tillsammans.
Julia Grahm skrev till socialminister Annika Strandhäll[13]:
Dessa dryga två år har förändrat mitt liv. Jag diagnostiserades med utmattningssyndrom för ett drygt halvår sedan. Mitt liv har rasat. Mitt
minne sviker mig, jag glömmer allt från inplanerade möten till alfabetet.
Därför har jag förlorat mitt jobb. Det är svårt att söka jobb, för min
hjärna fungerar inte som den ska, stressen och ångesten mal ner den.
Vissa dagar har jag svårt att komma ur sängen. Jag får själv panikångestattacker. Jag är traumatiserad av hur A och jag har behandlats av vårt system, av hur rättsosäker asylprocessen varit, av hur lite min regering gör
för att skydda A, som jag sedan något år tillbaka tänker på som min son.
Han har blivit en del av min familj.
En sjuksköterska, som arbetade med döende unga HIV-patienter när
den sjukdomen var ny, säger att det var lättare än att arbeta med utvisningshotade ungdomar[14]:
Och FAKTISKT så var DET lättare än det jag gör nu, fantastiskt när
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det ÄR fantastiskt, fördjävligt när det är fördjävligt. Hemskt när ungdomar vrider sej i ångest, självskador på olika nivåer. UPP och NER hela tiden. De flesta av dem som utvisas eller deporteras kommer vi antagligen
förlora kontakten med. Vi kommer inte veta om de lever eller är döda.
Det blir inget avslut som det blev då ...
Sångaren och författaren Margareta Söderberg beskriver sorgen då en
papperslös ung man lämnade Sverige[15]:
Mitt hjärta är alldeles trasigt för du tog med dig en så stor bit. En stor
bit av mitt hjärta irrar med dig längs farliga vägar långt borta där jag
inte hittar dig.
En god man skriver[16]:
Har ni förberett godemannen på att hen helt utan eget psykologiskt
stöd har att möta en annan människas djupaste förtvivlan, en älskad
människa som förtärs av skräck och hopplöshet? Och att hen får räkna
med att till slut förlora den som hen tagit till sitt hjärta?
Hösten 2017 var jag själv en av dem som påverkades starkt av situationen och den maktlöshet jag kände[17]. Detta trots att jag då fortfarande
hade ett hopp om att vi skulle kunna vända situationen.
Civilsamhället påkallar uppmärksamhet

Under hösten 2017 gjordes stora försök från civilsamhället att nå ut till
politiker och beslutsfattare om hur situationen påverkade både professionella och icke-professionella hjälpare.
Nätverket #Vistårinteut gjorde hösten 2017 en kartläggning av psykisk och fysisk hälsa hos 700 personer som arbetar med eller engagerar
sig i ensamkommande[18]. Av dem upplevde 85 % psykisk ohälsa. Orsakerna angavs vara den ohållbara situationen för ensamkommande
unga. Resultaten delgavs Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, SKL och socialminister Annika Strandhäll. I Dagens medicin
krävde man utökat stöd för dem som hjälper ensamkommande[19].
I december 2017 skrev 18 läkare, psykologer och socionomer ett
brev till socialminister Annika Strandhäll, Lena Micko, ordförande för
SKL, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten[20, 21]:
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Situationen har likheter med HIV-epidemin. Det var unga människor
som drabbades och var dömda att dö en för tidig död, och många runt
omkring dem led av sin maktlöshet. Men den epidemin var oplanerad och
oönskad. ’Utvisningsepidemin’ är medvetet satt i rörelse av myndigheter
och tjänsteutövare som hjälparna tidigare satt sin tillit till och som de som
samhällsmedborgare är beroende av. Till den oro och ångest som hjälparna har för ungdomarna adderas känslan av att själv blivit sviken och
av att vara vanmäktig, att inte ha gjort tillräckligt mycket för att rädda
sina barn.
SKL svarade att man förstod situationen men att man inte fått stöd
från staten[22]. Några andra svar kom inte. Två år senare fick socialminister Lena Hallengren en kopia av samma brev från en förtvivlad hjälpare som tryckte på att behandlingen av de asylsökande är på väg att
bli ett folkhälsoproblem[23]. Inte heller då kom något svar från regeringen.
En del av nödropen nådde ut i pressen. 2017 publicerades ett upprop från 37 lärare[24]:
Även deras klasskompisar påverkas väldigt negativt när oro över vad
som ska hända med kamrater som befinner sig i asylprocessen tar upp
mycket skoltid. Både vi vuxna och våra elever blir förkrossade varje gång
någon rycks från oss.
En debattartikel publicerades i Dagens Samhälle 2018[25]:
När hjälpare sitter och gråter, när de uttalar näst intill förbannelser
över regeringen, politikerna och myndigheterna, då har det gått långt.
När hjälpare får tigga pengar av andra hjälpare för att kunna köpa mat
åt svältande ungdomar, då har det också gått för långt.
Vi mår inte bra

Vi ropade på hjälp – men det kom ingen. Då slutade vi ropa. Vi slöt oss
samman, försökte stödja varandra. Alla orkade inte. De slöt sina ögon
och öron, vände ryggen till och försökte reparera sig själva.
Att vi inte ”för väsen” nu betyder inte att vi mår bra, eller att vi har
gett upp. Vi har förstått att överheten struntar i både oss och våra
skyddslingar. De som förlorat sina barn känner sig sorgsna, uppgivna,
krossade. De som har kvar sina barn – numera ofta unga vuxna – biter
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ihop tänderna och fortsätter kämpa. De måste stå ut för den unges
skull. Vi hör talas om hjälpare som inte kunnat vara kvar på jobbet, som
förlorat vänner, där äktenskap kraschat, där ekonomin blivit förstörd.
Som hjälpare kan man aldrig stänga av telefonen utan måste vara
beredd att väckas mitt i natten. Man är alltid på spänn – kommer det
att hända något? Detta gäller även dem som har fått sitt uppehållstillstånd – det innebär inte att livet är utan problem och ångest.
Genom ungdomarna blir världens elände så levande för oss, det
kommer inpå oss. När vi ser bilder från flyktingläger, båtarna på Medelhavet, beväpnade soldater osv. så blir upplevelsen verklig. ”Det hade
kunnat vara Ali som behandlades så. Var det så här Muhammad hade
det? Är det där Abdullah är?”
En del av oss håller undan sorgen och desperationen genom att ge
oss in i projekt som upplevs som meningsfyllda. Det gäller till exempel
oss sex redaktörer för denna bok. Andra demonstrerar utanför riksdagshuset trots att det nästan är politikertomt under pandemin. Ytterligare andra fortsätter med sociala medier, brevskrivande och annat.
Samhället, institutionerna har blivit våra fiender. En del av oss har
varit skeptiska och kanske klarsynta tidigare. Andra har verkligen trott
på det goda samhället. Själv har jag tidigare varit stolt över mitt land
som jag tycke skilde sig från andra länder. Nu är vi många som definitivt förlorat tilliten till samhället. Det är smärtsamt. Vad det betyder för
samhällets utveckling vet vi inte.
Mina reflektioner

Att arbeta med detta projekt, den här boken, är ett sätt att distrahera
sig från tankarna och oron. Samtidigt medför genomläsningen av alla
texterna, ibland många gånger, att allting kommer tillbaka. Den rättslöshet som jag tidigare tyckt mig uppfatta får jag nu bekräftad. Det
skrämmer mig. Har jag så till den grad missuppfattat mitt land? Hur
ser det ut inom övriga delar av rättsväsendet? Landet som jag varit så
stolt över – har jag bara varit naiv och blåögd, inte velat förstå att det
inte är bättre än EU:s mest invandrarfientliga stater?
Inför den här artikeln har jag gått tillbaka i bloggtexterna på Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! och läst den ena texten efter den andra,
skrivna av ungdomarna själva eller av hjälpare. Jag kommer ihåg året
2017. All maktlöshet, all frustration, allt hat mot dem som bestämt, all
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oförståelse – ”kan detta verkligen ske? är det sant?” – kommer upp till
ytan. Jag gråter, det knyter sig i bröstet. Ingenting har ju blivit bättre.
När den första tvångsdeportationen ägde rum, på Lucia 2016, följde
jag den i realtid via facebook. Sedan dess har jag aldrig varit riktigt
glad. Inom mig ligger hela tiden en sorg som kan komma till ytan när
som helst. Periodvis krävs ett aktivt arbete för att hålla den tillbaka.
Maktlösheten är svår. Det är inte en tsunami eller pandemi – det får
man acceptera, kanske som ”ödet”. Men att veta att där borta i riksdagshuset bestämmer de kallblodigt att detta ska ske. Man vill inte
gärna tro att våra ledare är onda människor – men det är svårt att
komma ifrån – för hur kan någon som inte är ond göra på detta vis?
Och vad har jag att sätta emot människor som vill göra detta, och som
har makten att göra det? Jag känner mig också misslyckad som aktivist:
Jag kunde inte rädda dig. Jag har inte stoppat utvisningarna. Har jag
verkligen gjort vad jag kunnat? Har jag ansträngt mig tillräckligt?
I ett samtal med min närmaste medkämpe Karin Fridell Anter talar vi
om detta. Vi har liknande känslor. Vi har tappat förmågan att vara riktigt glada:
Har jag rätt att njuta av våren när andra sover ute? Har jag rätt att
köpa glassen när andra inte har bröd? Har jag rätt att skratta åt filmen
när andra kippar efter andan av ångest?
Karin berättar om sin egen godtrogenhet:
Jag önskar att jag 2016 hade haft den förståelse som jag har nu. Då
hade jag kanske kunnat rädda honom. Jag litade på att samhället tar
hand om det som samhället lovar att det ska ta hand om. Det kanske inte
hade hjälpt – men jag ser i efterhand att jag borde ha försökt mycket
mera.
Hon talar också om skräcken när man tar på sig uppgifter man inte
riktigt behärskar:
Om ingen annan gör det så måste jag skriva VUT (verkställighetshinder) – som jag inte har kompetens för. Tänk om jag gör fel! Eller tänk om
jag ger dem fel råd om att våga gå till Migrationsverkets samtal, om att
gömma sig, om vägen till Frankrike.

392

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 393

Andra hjälpare har beskrivit den fruktansvärda skuldkänslan när man
givit ett råd som visat sig vara ödesdigert och som lett till att den unga
vännen har kastats i förvar och deporterats.
Vi kämpade hårt för att få till stånd en förändring. Nu kämpar vi för
att den djävulskap som sker inte ska ske i det tysta. Ingen ska kunna
säga ”jag visste inte!” Vi är sex som jobbat med boken, men vi ser vilket stöd vi har från ”de våra”. De är tacksamma att deras upplevelser
bekräftas och kommer på pränt. Vi hoppas reaktionerna på boken ger
oss en viss upprättelse.
Referenser: Se sid. 521

Risken med att bygga förtroende
Elisabet Rundqvist
Den 18 januari 2018 lägger jag upp en tweet om bacha bazi på Twitter. I mars 2021 har den visats 42 242 gånger och har 2 136 interaktioner, alltså delningar, svar eller gilla. Följande text är den
twittertråd jag då skapade.
De som kommit till Sverige och berättar om bacha bazi, danspojkar,
blir sällan trodda av Migrationsverket. Ganska säkert får de avslag då
det inte anses utgöra någon fara att återvända.
Det grabbarna fått leva med som vardag är upprepade övergrepp
från ett stort antal vuxna män. Traumatiserade når de Sverige, får sin
berättelse misstrodd av Migrationsverket, avslag och ska skickas tillbaka till samma helvete på nytt.
Jag har läst ett antal avslag på berättelser från pojkar som har utnyttjats, våldtagits, blivit misshandlade, brända med cigaretter, hotade
med vapen, fråntagna allt människovärde för att bli misstrodda av
Migrationsverket när de äntligen vågar berätta.
Jag är sömnblockerad. Vill vråla min ångest rakt ut i natten. Det är
en flera dygn lång plåga att åter gå in i bacha bazi och de söndertrasade pojkarna. Så trasiga, i kropp och själ. Mitt i natten undrar jag om
den ene är bättre i anus? Har han läkt de senaste tolv månaderna?
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Jag kommer inte att få veta, han har slutit sig. Efter att vi har grävt
runt i hans psyke för att få domstolen att förstå släpper han inte in mig
längre. Vi hade sönder honom inför domaren, rev alla försvarsmurar
och demonerna släpptes lös. Återuppväckta trauman. Jag bevittnade
hur det öppnades till helvetet, bortträngda minnen som bubblade upp.
Vi förlorade honom i flera månader. Han dissocierade och levde i en
annan verklighet fylld av skräck, svek och självdestruktivitet.
Vi betalade ett högt pris. Jag får ångest när jag tänker på vad vi utsatte honom för. Förlåt min sparv, vi gjorde dig illa. Vi tvingade dig att
sätta ord på det du vill glömma och gömma. Lilla sparv, vi försökte
verkligen få rätten att förstå vilken fara det är för dig att återvända.
Men männen lyssnade inte. Jag tror inte deras fattningsförmåga
räckte till för att förstå hur mycket sexuellt våld ett barn kan överleva.
Rätten fattade inte att du min sparv överlevt och vill fortsätta leva
som en fri människa. De fattar inte att du själv är ditt största hot. Att
du föddes med en kropp dessa vidriga män känner lustar till, att ditt
ansikte fortfarande sätter igång männens jaktinstinkter, att du ännu
några år kommer att betraktas som skägglös pojke.
Nämndemännens äldre herrar vet inte hur det känns att få munnen full med kuk, eller hur svårt det är att sitta efter att ha blivit tagen
i rumpan upprepat. De fattar inte hur många gånger jag bryter och
går ut ur rummet när kväljningarna kommer. De vet inte hur det
känns när vi gråter tillsammans. För det är svenska, äldre män som
aldrig behövt känna skammen, eller tvingats trösta det som inte går
att trösta bort.
Nu lever vi med en gigantisk tystnad mellan oss, sparven och jag.
Han vet, jag vet, vi orkar inte prata mer om det. Vi hatar domstolen, vi
hatar Migrationsverket som inte ens kan skriva det pojken berättar,
fullt med fel, missuppfattningar och förutfattade meningar. Vi glömmer inte, men orden är slut.
Åter igen tvingas jag in i den vidriga kontexten bacha bazi genom
ett asylärende. Migrationsverket vägrar att inse att det är livslångt,
kontexten av kriminalitet, vapen och droger ihop med trafficking av
små pojkar. Små pojkar hålls som sexslavar för äldre gifta eller ogifta
män. Pedofili och trafficking. Det som Migrationsverket inte anser
vara ett asylskäl, utan ger avslag till grabbarna som utsatts.
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Jag tror det är den enskilt största anledningen till att jag har kämpat i enskilda ärenden, för det är så tydligt ett brott mot mänskliga
rättigheter och ett tydligt asylskäl. Det konstigaste av allt är att Migrationsverket inte ser att pojkarna hör till en socialt stigmatiserad grupp
och borde få flyktingstatus. Enligt inhemska källor bär killarna stigmat lång tid efter att övergreppen upphört. Många gånger blir de kvar
inom bacha bazi-världen som drogkurirer, vakter, danslärare och de
som hittar nya små pojkar. För vissa finns inget liv ”efter”, de tar livet
av sig. Omöjligt att leva vidare efter övergreppen och det sociala stigmat.
Många har fysiska problem från misshandel, från övergreppen,
söndertrasad anal, många har gjorts drogberoende för att bli mer
medgörliga. De har hotats och trakasserats av omgivande samhälle,
från religiösa blir de kallade kofir, orena, från andra blir de tafsade på
och sexuellt kränkta, lovliga för alla att fortsätta kränka. Det händer
att pojkarna får en ägartatuering, pojkarna köps och säljs, samma
pojke kan ha flera tatueringar. Har pojken rymt blir han eftersökt, det
är en ”tillgång” som måste återbördas. Inget av detta ligger med i Migrationsverkets bedömning av asylskäl. Avslag.
Jag tror inte att Migrationsverket förstår att de är survivors of sexual
abuse som det beskrivs i forskningen, överlevare av sexuellt våld. De
har hittills överlevt bland det värsta man kan utsätta barn för, sexuellt
våld. Att med tvång bli separerad från sin familj, bortrövad och sedan
utsatt för gruppvåldtäkter, dansa, charma, skoja, flirta, visas upp som
djur. Bli filmad och fotograferad i bilder och filmer som sprids i tusental. Övergreppen pågår fortfarande i form av filmerna.
När svenska män gör detta i främmande land lyfts barnen fram
som offer och får allt vårt stöd. När det gäller pojkar från Afghanistan,
Pakistan eller Iran som överlevt åratal av övergrepp blir de i sin tur
kallade våldtäktsmän av människor som drar alla över en kam. Det är
dubbel plåga för mig och pojkarna, att de inte ens kan bli erkända
som brottsoffer.
Det är bedrövligt hur Migrationsverket resonerar i besluten. En
forskare inom juridik borde titta speciellt på dessa beslut. Jag kan
bistå med material.
För information och referenser om bacha bazi, se kap. 4.1.1.
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Julen fattas mig i år
Tuula Dibba
Nu är det jul igen ...
... och jag har dåligt samvete ...
Jag har dåligt samvete för att det inte är jul hemma hos mig.
Julen fattas mig i år ...
Det är inte jul i mitt hjärta.
Det är inte jul i mina tankar.
Det är inte jul någonstans känns det som ...
Det är inte jul för de unga som är ensamma.
Det är inte jul för dem som är oroliga.
Det är inte jul för dem som är rädda.
Det är inte jul för dem i förvar.
Det är inte jul för de papperslösa.
Det är inte jul för de hemlösa.
Det är inte jul när det inte känns så...
Och samtidigt ...
Det ska vara jul för mina barn.
Det ska vara jul för mitt barnbarn.
Det ska vara jul för familjen.
Det ska vara jul för alla vänner.
Det ska vara jul för alla jag känner.
Det ska vara jul för även alla dem jag inte känner.
Det känns inte som jul. Inte alls. Och det gör mig så ledsen.
Jag har dåligt samvete för att ingenting är som det ska. Det är inte bra
... Just nu vill jag bara säga förlåt.
Förlåt för allt.
Jag längtar efter snöflingorna som faller så vackert
på julaftonsmorgon.
Jag längtar efter den vackra julgranen med julklappar nedtill.
Jag längtar efter att få sätta mig vid bordet, att kunna äta av den goda
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julmaten och se glädjen i barnens ögon när de öppnar sina klappar
efter Kalle Anka på julafton.
Jag längtar efter glädjen, lugnet och rofylldheten.
Jag längtar så ...
Istället för julkänslan bär jag på dåligt samvete.
Jag släpar på den som en tung säck stenar, ett helt berg är det.
Jag känner dåligt samvete för de ensamma, för dem som ingen har,
för dem som inte har någon att fira med,
och för att jag inte gör det mitt hjärta säger,
för mitt hjärta säger att jag ska ha öppna dörrar på julafton,
välkomna alla.
Men på julafton är inte jag hemma, jag firar jul med familjen.
Och jag har dåligt samvete även för dem,
för att i år kan inte jag glädjas över julen.
Och jag har dåligt samvete för dem jag lämnar ensamma.
Förlåt.
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6.3 Civilsamhällets etablerade
organisationer
Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal
Många organisationer som sedan länge arbetat med humanitära frågor tog på sig fler och förändrade uppgifter från hösten 2015. Kyrkor
och hjälporganisationer tog ett mycket stort ansvar för mottagandet av
de många asylsökande[1 s. 277]. Flera kommuner har betonat vikten av
samarbete med aktörer i civilsamhället, och särskilt framhållit aktörernas tillgänglighet och anpassningsförmåga[2].
De följande åren innebar ytterligare nya uppgifter. Civilsamhällets
etablerade organisationer tog på sig en rad uppgifter som innebar konkret hjälp för flyktingar och nyanlända. Några av dem bidrog dessutom
med dokumentation och informationsspridning och deltog i samhällsdebatten om flyktingpolitiken. Ofta skedde arbetet i samarbete mellan
olika organisationer, både etablerade och nya. I detta kapitel tar vi upp
en del viktiga insatser. Vi har inte ambitionen att vara heltäckande och
de exempel vi nämner är ibland bara några av flera likartade. Några
av organisationerna presenterar sitt arbete i kapitel 6.3.1–6.3.3. De
nya nätverk och organisationer som skapades specifikt för flyktingfrågor behandlas i kapitel 6.4.

Sverige har en lång tradition av samarbete mellan stat, kommuner och
civilsamhällets organisationer, något som ofta även inneburit statliga
organisationsanslag[3]. Under 2015 samverkade nära hälften av kommunerna med civilsamhället kring någonting som rörde de nyanlända.
Åren 2015 och 2016 anslog staten extra medel till den ideella sektorn,
inklusive trossamfund, för att upprätthålla och förstärka verksamheter
riktade till asylsökande och för nyanländas integrering[1 s. 284, 4–6]. Under
åren 2018–2020 fick ett antal ideella organisationer tillsammans 120
miljoner kronor per år som stöd i sitt arbete med ensamkommande
ungdomar. Pengarna var avsedda att motverka hemlöshet bland unga
vuxna, där psykisk ohälsa kan ha bidragit till hemlösheten[7].
Genom de statliga pengarna fick de stora organisationerna möjlighet att göra mer än de annars skulle kunnat. Men mycket stora insatser
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har gjorts och görs fortfarande oberoende av dessa pengar – med hjälp
av egna insamlingar, projektmedel från olika fonder och hjälp från en
mängd engagerade och oavlönade volontärer.
År 2021 är de riktade statliga pengarna slut. Projektpengar som har
finansiserat uppbygget av viktiga funktioner tar också slut efter ett par
år, och flera projekt har lagts ned. Men behoven finns kvar. Civilsamhället står inför mycket stora utmaningar för att kunna fortsätta hjälpa
dem som sökt men förvägrats skydd i Sverige.
Språkstöd och kulturaktiviteter

Organisationer som Svenska Kyrkan och Röda Korset tog tidigt på sig
att arrangera aktiviteter för de tusentals barn och ungdomar som
plötsligt placerats i kommuner utan beredskap för så många nya elever.
De träffpunkter och språkcaféer som redan fanns fick mångdubbelt
flera besökare. På många ställen anordnades mer organiserad svenskundervisning i lånade lokaler, med hjälp av pensionerade lärare och
andra som ställde upp som volontärer. Många ungdomar har berättat
hur mycket dessa ”skolor” betydde för deras känsla av att välkomnas i
Sverige och börja lära sig det nya språket.
Man ordnade också kulturevenemang och kulturaktiviteter tillsammans med andra lokala aktörer. En ensamkommande afghansk kille
berättar med glädje om hur han och andra fick sjunga i kör i Uppsala
domkyrka. Andra fick pröva på att spela teater eller lära sig simma. Organisationernas och församlingarnas medlemmar blev till viktiga
vuxna för de unga flyktingarna, och ofta lades grunden till bestående
vänskapsrelationer.
På orter med stora flyktingförläggningar ordnade civilsamhällets organisationer besöksgrupper, utflykter, rådgivningsträffar och studiecirklar där de som väntade på asyl kunde få kontakt med samhället
utanför förläggningen[8, 9]. Organisationernas och församlingarnas
medlemmar engagerades i konkret stödverksamhet som medförde
både arbete och stärkt gemenskap och också gjorde att fler valde att
engagera sig. (Se kapitel 6.1.)
Psykosocialt stöd

När väntan blev lång och avslagen började komma fick civilsamhället
ta hand om allt flera olyckliga och oroliga människor. Telefonlinjer för
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den som mådde dåligt inrättades av bland andra Rädda Barnen[10].
Med hjälp av volontärer kunde man ta emot samtal och ge råd på flera
olika språk, men efter några år var projektpengarna slut och stödlinjen
lades ned. Kyrkornas diakoner hade en liknande roll, att prata med och
trösta människor som såg sitt nya liv slås i spillror. Organisationernas
sidor på nätet fylldes med råd om hur man kunde få läkarvård eller juridisk hjälp[11].
Civilsamhällets volontärer har i hög grad tagit på sig uppgifter som
formellt borde legat på statliga eller kommunala aktörer men som av
olika skäl ramlade mellan stolarna. Rädda Barnens centrum för stöd
och behandling och Röda Korsets traumacenter på olika platser i landet fick fler och fler sökande när BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)
inte räckte till[12, 13]. Erfarenheter från Skyddsvärnets krismottagning i
Göteborg presenteras i kapitel 5.1.
Röda Korsets volontärer har ända sedan 1997 besökt människor
som sitter frihetsberövade på Migrationsverkets förvar[14]. Man erbjuder också hjälp att söka efter familjemedlemmar som kommit ifrån
varandra[15]. Det ökade antalet flyktingar har inneburit att båda dessa
uppgifter blivit mera omfattande.
Mat och husrum

Det statliga bidraget till utvalda organisationer användes bland annat
för att rekrytera och ge viss ersättning till familjer som blev fadderhem
(”frivilliga familjehem”) åt asylsökande unga som annars skulle tvingats flytta när de fyllde 18[16].
I december 2017 fick kommunerna ett extra statligt bidrag för att
ordna bostäder åt asylsökande ungdomar som blivit 18 år och därmed
förväntades flytta till Migrationsverkets boenden. Avsikten var att de
som fortfarande väntade på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende skulle få
bo kvar i den kommun där de vistades[17]. Bidragen förnyades sedan
och betalades ut även 2018[18] och 2019[19, 20].
Kommunerna var inte bundna att använda pengarna till bostäder åt
de asylsökande ungdomarna, och olika kommuner fattade sinsemellan
mycket olika beslut om pengarnas användning. I ganska många kommuner, både stora och små, fick civilsamhällets organisationer ta del av
pengarna och då samtidigt ta på sig ansvaret för ungdomarna[21, 22]. Så
skedde till exempel i Stockholm, där de statliga pengarna fördes över
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till Stadsmissionen, och i Göteborg där den nybildade frivilligorganisationen Agape[23] tog ett stort ansvar för de annars hemlösa ungdomarna. I andra kommuner formades samarbeten mellan kommunen
och olika nätverk och organisationer, som också tog på sig ekonomiska
risker i väntan på de statliga pengarna[24]. Ett exempel på detta är
Habo, där Pingstkyrkan och Smyrnakyrkan tillsammans öppnade ett
boende och ansvarade för en halvtidstjänst[25].
Trots att de statliga medlen var avsedda för bostäder åt ensamkommande valde många kommuner att använda dem till andra saker, vilket
ledde till att många ungdomar blev utan bostad när de fyllde 18[26]. Civilsamhället gjorde stora insatser för att hitta hem åt dem, ofta utan
ekonomiskt stöd. (Se kapitel 6.4.3.) Från 2020 får kommunerna inte
längre dessa statliga bidrag, och civilsamhällets engagemang är livsviktigt för ännu många flera ungdomar.
De statliga medlen för boende gällde bara de ungdomar som var i
asylprocess eller hade uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. De tusentals som fått avslag och levde papperslöst kunde ofta ändå gå kvar i
skolan, men saknade både bostad och försörjning. Till stöd för dem
har det tagits hundratals lokala initiativ av kyrkliga församlingar, Röda
Korset, Rädda Barnen och andra organisationer, ofta i samarbete med
varandra och med fristående nätverk. Det handlar om att leta fram
sovplatser hos privatpersoner eller i egna lokaler, att dela ut mat och att
bistå med pengar för busskort, medicin, kläder med mera. Finansieringen görs med organisationernas egna medel, riktade kollekter och
andra insamlingar och genom samarbete med näringslivet som ger rabatter, skänker varor och upplåter lokaler.
Juridisk hjälp

De nya och svårtolkade lagarna och de många avslagen på asylansökningar har lett till ett enormt behov av juridisk hjälp. Det handlar både
om att hjälpa den enskilde med ansökningar och överklaganden och
att förklara gällande lag på ett begripligt sätt.
Organisationen Asylrättscentrum arbetar med just detta[27]. Organisationen bildades 1991, då med namnet Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Det är en politiskt och religiöst obunden
organisation som arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Dess fyra huvudmän är Rädda Barnen, Katolska kyrkans bi-
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ståndsorganisation Caritas, Svenska kyrkan och Stockholms stift inom
Svenska kyrkan.
Asylrättscentrum erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till asylsökande och driver utvalda ärenden både nationellt och internationellt. Sedan 2015 har verksamheten ökat kraftigt, med en fyrdubbling
av personalstyrkan. Årligen får över 10 000 personer råd via telefon eller mail.
Amnesty Internationals svenska sektion kan genom Amnestyfonden
bidra med stöd till asylsökandes utredningar om tortyrskador[28]. En
rad andra ideella organisationer har anställda eller ideellt arbetande jurister som kan hjälpa till med att tolka lagar och förklara blanketter
och andra myndighetspapper och även agera ombud i ärenden om uppehållstillstånd[29, 30]. Etikkommissionen i Sverige beskriver sin verksamhet i kapitel 6.3.1.
En viktig del av den juridiska rådgivningen utgörs av förklaringar
och råd som publiceras på nätet. Exempelvis har FARR sammanställt
information om svensk asyllagstiftning på ett flertal språk[31]. FARR:s
övriga verksamhet presenteras i kapitel 6.3.3. Ett gemensamt informationsmaterial om nya gymnasielagen har tagits fram av Stockholms
Stadsmission i samarbete med Barnrättsbyrån, Asylrättscentrum, Röda
Korset, Rädda Barnen och Skåne Stadsmission[32].
Dokumentation och informationsspridning

Civilsamhällets etablerade organisationer har sedan 2015 spelat en viktig roll för att ta fram och sprida information om effekterna av de nya
lagarna, flyktingarnas situation och de länder dit de riskerar att utvisas.
Några viktiga exempel:
Från Rädda Barnen [33]
• Att hitta hem. Nyanlända barn, unga och föräldrar om första tiden i Sverige.
Rädda Barnen 2019.
• Tankar om att återvända. Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan. Rädda Barnen 2019.
• From Europe to Afghanistan. Experiences of Child Returnees. Save the
Children 2018.
• Lyssna på mig! Barn och ungas röster om asylprocessen och förslag till förbättringar. Rädda Barnen 2017.
• Afghan children cannot wait. Save the children 2016
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Från Röda Korset

• Rapport till FN:s tortyrkommitté. Rapporten pekar på en rad brister i Sveri-

•
•
•
•
•

•
•

•
•

ges implementering av Tortyrkonventionen och ger förslag på åtgärder. Röda
Korset 2021[34].
Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse. Röda Korset 2020[35].
Rätten till familjeåterförening – en europeisk jämförelse. Röda Korset
2020[36].
Humanitära situationen för ensamkommande. Röda Korset 2020[37].
Familjer splittras och anhöriga saknas. Röda korset 2019[38].
Förvar under lupp. En granskning av nästan 1000 beslut och domar i syfte
att bedöma rättssäkerheten när människor placeras i förvar. Röda Korset
2019[39].
Tortyrskador i asylprocessen. Röda Korset 2019[40].
Kunskap och vägledning en förutsättning för god vård. En kartläggning av
landstingens information till vårdpersonal om vård till papperslösa personer. Röda Korset 2019[41].
Barn i förvar. En genomgång av polismyndighetens förvarsbeslut 2017. Röda
korset 2018[42].
Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen. Röda korset
2018[43].

Från andra organisationer

• RFSL:s rättsutredning av Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och
Migrationsöverdomstolens prövning i HBTQI-asylärenden sammanfattas i
kapitel 4.4.
• Konvertitutredningen från Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, EFK, Alliansmissionen och Adventistsamfundet presenteras i kapitel 4.6.

Civilsamhället och migrationspolitiken

Flera av de etablerade organisationerna är remissinstanser när det gäller lagar som rör migration, och även andra har skrivit remissvar på de
lagförslag som lagts fram inom området[44–46]. Utöver detta tar organisationerna och deras företrädare ibland aktiv del i migrationsdebatten
genom namninsamlingar och debattartiklar[47–49]. Nedan presenteras
ett litet urval av en mängd debattartiklar och upprop, ofta gjorda gemensamt av flera olika organisationer.
Kring jul och nyår 2016–17 genomförde Sveriges Kristna Råd
namninsamlingen Juluppropet[50], som samlade 80 000 namn för en
human migrationspolitik och med de tre kraven:
• ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
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• ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
• undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening
Uppropet stöddes av debattartiklar från kyrkoledare och följdes av ytterligare opinionsarbete[51].
Inför Socialdemokraternas kongress våren 2017 krävde Rädda Barnens
generalsekreterare Elisabeth Dahlin i en debattartikel i Aftonbladet att
barn ska få permanenta uppehållstillstånd[52]. I juni 2017 krävde
Svenska kyrkan och Rädda Barnen i ett gemensamt uttalande att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas tills vidare[53].
I Novemberuppropet 2017[54] krävde en rad organisationer att
• samtliga utvisningar till Afghanistan av barn och unga som kom
2015 måste stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar har skett.
• uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande
omständigheter behöver återinföras.
• gymnasielagen behöver utvidgas till att gälla fler unga. (Detta gällde
den ”gamla” gymnasielagen, se kapitel 5.5).
I februari 2020 hänvisade Amnesty och Röda Korset i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten[55] till den extremt allvarliga situationen i
Afghanistan. Man menade bland annat att Sverige helt ska upphöra
med tvångsutvisningar till Afghanistan, att Migrationsverket omedelbart bör revidera sitt rättsliga ställningstagande om situationen i Afghanistan och att utvisningsprocessen bör pausas och ärendena omprövas
för de personer som fått ett utvisningsbeslut till Afghanistan.
I mars 2020 genomförde tio stora organisationer en gemensam
brevkampanj om att den kommande migrationspolitiken måste ta
hänsyn till Barnkonventionen och skydda barn på flykt[56].
I februari och augusti 2020 lät Röda Korset, Rädda Barnen och
Svenska kyrkan göra en opinionsundersökning som bland annat visade
starkt stöd för att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska
språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige[57].
I augusti 2020 skrev tolv svenska kyrkoledare en debattartikel i Dagens Nyheter som uppmanade politikerna i Sveriges riksdag, att i utformningen av en ny migrationslagstiftning utgå från medmänsklighet
och humanistiska värderingar[58].
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I september 2020 skrev åtta organisationer ett öppet brev till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med uppmaningen att
Sverige skulle delta i den europeiska insatsen att ta emot människor
från det överfulla och branddrabbade flyktinglägret på Lesbos[59].
Lokal samverkan i många former

De organisationer som har nämnts ovan är framför allt sådana som är
rikstäckande och som redan innan 2015 arbetade med frågor som
rörde flyktingar. Dessutom var det en mängd andra organisationer
som ändrade sin verksamhet för att på olika sätt välkomna och underlätta för de många flyktingarna. På lokal nivå utvecklades nya former
för samverkan mellan etablerade organisationer och nystartade nätverk
och arbetsgrupper. Idrotts- och kulturföreningar välkomnade nya
medlemmar och anordnade aktiviteter speciellt för de nyanlända. Studieförbund startade en ny typ av studiecirklar. Näringslivets organisationer och lokalavdelningar av Lions Club och Rotary bidrog på olika
sätt, och ofta samarbetade man också med kommunen. Kapitel 5.7
skildrar hur detta gick till i några kommuner i Dalarna.
I Göteborg skapades 2015 ett unikt samarbete mellan Göteborgs stad
och de idéburna organisationerna: Röda Korset, Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission, Bräcke diakoni, Individuell Människohjälp,
Skyddsvärnet i Göteborg och Reningsborg Göteborg. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) bildades med syftet att erbjuda ett bra mottagande och skapa goda förutsättningar till integration för ensamkommande barn i Göteborg. De olika organisationerna skapade tillsammans sexton ungdomsavdelningar och bidrog var och en med en
unik insats som alla kunde ta del av som volontärinsatser, fadderfamiljer, krismottagning m.m. Samarbetet sades upp av kommunen 2018
trots att det var två år kvar av avtalet., med resultatet att personal sades
upp, avdelningar stängdes och ungdomar blev hemlösa.

Referenser: Se sid. 522
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6.3.1 Etikkommissionen i Sverige
Solveig Freudenthal
Etikkommissionen i Sverige bildades 2010 och är ett politiskt och religiöst obundet nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen. Etikkommissionen är medlem i FARR.
Syftet med Etikkommissionen i Sverige är att
• verka för att mänskliga rättigheter tillämpas för asylsökande och papperslösa i behov av skydd
• upplysa allmänheten och vittna om den förda flyktingpolitiken samt
väcka debatt om situationen för de skyddsbehövande genom media,
via nätet samt genom möten och kulturaktiviteter
• agera för att engagera medborgarrättsvittnen i asylprocessen och bistå
enskilda asylsökande
• bidra till att synen på människor i behov av skydd blir generös och
human; försvara rätten till asyl och bidra till att den upprätthålls.

Etikkommissionen i Sverige har arrangerat ett stort antal offentliga
möten i syfte att väcka debatt och informera om vad som sker i Sverige, om den rättsosäkerhet som råder och hur mänskliga rättigheter
inte beaktas. Dessa möten har ofta ägt rum på ABF i Stockholm där läkare, advokater, forskare och författare med flera har informerat och
vittnat om den förda flyktingpolitiken och konsekvenserna av densamma. Flera rapporter[1] har sammanställts genom åren gällande Sveriges asylpolitik och bristen på rättssäkerhet, bland annat:
• Barnen utan röst 2012[2]
• Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig. En rapport om våldtagna kvinnor på flykt som fått avslag på ansökan om asyl och skydd
i Sverige 2014.[3]
• En stulen barndom – rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter 2018. I samarbete med två
forskare vid Södertörns högskola.[4]
När asylpolitiken hårdnade i Sverige och hela Europa 2015 var Etikkommissionen en av de organisationer som startade Folkkampanjen för
Asylrätt[5].
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Många av Etikkommissionens medlemmar arbetar med enskilda ärenden såväl i Stockholm som runt om i landet. Ett stort antal människor
gör ett hängivet arbete för att stödja och bistå asylsökande och papperslösa, vuxna och barn med uppgivenhetssyndrom samt barn med
svåra funktionshinder för att de skall få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och en rättvis och human behandling i kampen att få uppehållstillstånd i Sverige. Flera medlemmar har arbetat som volontärer på
Läkare i Världens psykosociala mottagning i Stockholm som också erbjuder juridisk rådgivning med fokus på asyl och migrationsrätt för
personer som är papperslösa (se kapitel 6.3.2).
Etikkommissionens yttrande i mars 2016 över lagrådsremissen Begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige avslutades
med orden[6]: ”Det nya lagförslaget måste beskrivas som djupt inhumant, upprörande och cyniskt. Hur mycket lidande krävs för att få
stanna i Sverige för den som flytt ett helvete i ett förtvivlat hopp om ett
värdigt liv i vårt land? Etikkommissionen anser att förslaget bör dras tillbaka i sin helhet och omarbetas i grunden”.
2019 samlade Etikkommissionen ett antal läkare, psykiatriker, psykologer, jurister och volontärer för att gemensamt skriva en rapport[7]
med syftet att med konkreta exempel på humanitära nödsituationer
visa på behovet av att återinföra humanitära skäl i asyllagstiftningen
och dess praxis. Rapporten visade på utsatta grupper där humanitära
skäl för asyl är särskilt starka såsom för barn med grava funktionsnedsättningar, barn och unga med uppgivenhetssyndrom, svårt sjuka personer i vars hemländer adekvat vård inte är tillgänglig samt unga
ensamkommande. Rapporten överlämnades till den parlamentariska
kommittén för utredning av den framtida svenska migrationspolitiken
(Ju2019:01) och där betonades även att Etikkommissionen särskilt välkomnat januariavtalets punkt 67: ”Partierna är överens om att driva en
ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén”.
2020 medverkade Etikkommissionen till utgivningen av debattboken Om dessa vore svenska barn …[8] av läkaren Elisabeth Hultcrantz.
Boken består av cirka 15 olika berättelser med utgångspunkt i flyktingärenden som av olika anledningar initialt har nekats uppehållstillstånd
i landet. Genom dessa vill författaren peka på olika aspekter i själva
asylprocessen, att det blivit avslag för att man helt enkelt vetat för lite
om familjens bakgrund och därför inte trott på deras historia. Boken
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föranleddes av att media hösten 2019 uppmärksammade två unga
vuxna för att de som barn tvingats spela apatiska. Elisabeth Hultcrantz
skrev ned några av de barns historia som hon själv varit engagerad i.
Syftet var att ge röst åt det stora antal unga människor som levt med
uppgivenhetssyndrom i flera år och som idag helst vill glömma ett
svårt förflutet och inte orkar att ånyo bli misstänkliggjorda.
Boken presenterades på ett seminarium i samband med Etikkommissionens årsmöte 2020. Då hölls också ett föredrag av fil.dr. Louise
Dane, med rubriken Betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden. Lagen och tillämpningen och allt som krockar.
Referenser: Se sid. 524

6.3.2 Läkare i Världen: Fem års berg- och dalbana
Hannah Laustiola
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas lika rätt till vård. Genom volontärdriven verksamhet på flera orter i
landet erbjuder vi vård, stöd och juridisk rådgivning till utsatta grupper som faller mellan stolarna i systemet.
Organisationen är en del av ett internationellt nätverk som grundades
1980 i Frankrike som Medécins du Monde och bildades i Sverige 1991.
Den första kliniken öppnades i Stockholm 1995.
Läkare i Världen leds av en ideell styrelse som utsett den generalsekreterare som leder kansliet med huvudsäte i Stockholm.
Organisationen har närmare 200 medlemmar och över 600 volontärer,
bestående av yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer, socionomer, jurister, tolkar med flera. Läkare i Världen har 90konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige.

Vi är många som formar en motståndsrörelse.
Den lilla flickan klamrar sig fast vid sin mammas ben. Hon håller
hårt, hon har inte släppt taget under hela resan. I hennes ögon ryms
hela den tragedi hon bevittnat på sin flykt.
Det är en höstdag i september 2015 och Läkare i Världen har just
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kommit till Stockholms moské för att ännu en dag möta de flyktingar
som samlats där för att få tak över huvudet i väntan på möjligheten att
söka asyl eller att kunna resa vidare mot Finland. Våra volontärer undersöker flera av de kvinnor, barn och män som spridit ut sig och sina
få tillhörigheter i det stora bönerummet.
Den lilla flickan och hennes familj kommer från Syrien och hennes
mamma är svårt uttorkad. Hon får hjälp med vätskeersättning och råd
om sina rättigheter och var hon kan söka vård om hon mår ännu
sämre.
En dryg månad tidigare har vi nåtts av de första rapporterna om att
en ström av människor är på väg mot Sverige och kan väntas nå landets gränser i början av september. Den 11 september rullar det första
tåget med flyktingar in på Stockholm Central. Vårdbehovet är stort, likaså viljan att hjälpa till bland allmänheten. Refugees Welcome är parollen för dagen och en strid ström av nya volontärer ansluter sig till
oss. Så många att antalet volontärer fördubblas under andra halvan av
året.
Redan dagen efter det första tågets ankomst har Läkare i Världen
fått igång en mobil klinik bemannad av volontärer som åker runt till de
olika härbärgen runtom i staden som många av flyktingarna har hänvisats till. Snart får vi också låna en bil för vårt mobila team och får en
bas i moskén som gör om ungdomsföreningens rum till vårdmottagning. När Länsstyrelsen så småningom börjar samordna arbetet finns
vi med som en självklar aktör.
Trycket är störst i Malmö och det dröjer inte länge förrän volontärer
där vill organisera sig. De hittar ett hem under vårt paraply och så föds
vår första verksamhet i Malmö när en mobil klinik kan invigas även
där.
Under nästan två månader är Läkare i Världen aktiva dagligen med
hjälp och stöd till de ankommande i både Stockholm och Malmö. Efterhand förändras både trycket och samhällets organisering. I Malmö
finns vi med både på stationen men nu också i det stora förvaret på
mässhallarna där vi rapporterar om svåra missförhållanden. Den mobila kliniken i Stockholm utgår fortfarande från moskén men fokuserar på att åka ut till härbärgen några dagar i veckan.
Behovet av information är stort. Inte bara till dem på flykt utan
också till ivriga medmänniskor som gärna vill hjälpa men inte vet hur
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de ska göra det utan att skapa parallellsystem. Information om rätten
till vård och hur den kan sökas blir vårt viktigaste arbete.
Som medlem i ett internationellt nätverk med sexton avdelningar
samarbetar Läkare i Världen med våra systerorganisationer inom Medécins du Monde/Doctors of the World för att följa flyktingarnas väg genom Europa. Tillsammans är vi aktiva i elva länder i Europa, från
Lesbos i Grekland där vi jobbat med flyktingströmmen sedan 2007, till
destinationsländer som Sverige. Det är en stor hjälp för oss. Vi lär oss
mer om vilka sjukdomar och skador vi kan förvänta oss, annars är informationen knapphändig. Det är få inom det offentliga systemet som
tycks fråga hur de som kommer mår.
Månaderna går och vinden i samhället börjar vända. Flyktingarna är
inte längre lika välkomna och de som motsätter sig ett stort flyktingmottagande börjar höras allt högre. Regeringen fattar beslut om den
tillfälliga lag som kraftigt begränsar möjligheten till uppehållstillstånd.
Vi ser ganska snart mycket drastiska konsekvenser men myndigheterna
visar inget intresse för att samla in den sortens uppgifter från civilsamhället.
Hot och hat mot Läkare i Världens verksamhet ökar i samma veva
och i slutet av året tvingas vi börja utbilda våra volontärer i hur de kan
bemöta säkerhetshot. Brandövningarna innefattar inte längre standardpåminnelser om att släcka värmeljus efter sig, nu måste volontärerna också förbereda sig för om någon försöker sätta eld på lokalerna.
De medicinska åldersbedömningarna hamnar i fokus för migrationsdebatten. Läkare i Världen går ut i media och ifrågasätter bland
annat varför inte rättsmedicinalverket skulle kunna få uppdraget att
göra tortyrutredningar, något Sverige har en skyldighet att göra, men
som avvisats med hänvisning till att verket inte kan användas till migrationsärenden. Denna fråga är ännu obesvarad.
När EU och Turkiet ingår ett avtal om att Turkiet ska stoppa flyktingarna från att ta sig vidare in i Europa stannar flödet av flyktingar
från konflikthärdar utanför Europa av. Redan innan flyktingvågen har
Läkare i Världen varit i startgroparna för att utöka verksamheten till
fler orter. Med det engagemang som väcks nu lyckas vi starta upp
grupper runtom i Sverige. Från att enbart ha funnits i Stockholm har
vi 2016 blivit en rikstäckande organisation med verksamhet från Luleå
i norr till Malmö i söder.
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Det initiala breda samhällsintresset för att hjälpa flyktingar mattas
av, fördömanden kommer från politiskt håll och samhällsklimatet
hårdnar, inte bara i Sverige utan också i Europa. Även finansieringsmöjligheterna minskar samtidigt som behoven blir allt större i takt
med att allt fler som behöver skydd nekas det.
Volontärernas intresse för att hjälpa till minskar däremot inte. I
skuggan av den hårdnande samhällsdebatten fortsätter Läkare i Världen att växa. Trots att finansieringen skärs ner, även för verksamhet
kopplad till de utsatta EU-medborgarna, kan vi med tiden etablera en
permanent mottagningsverksamhet på åtta orter i landet.
När den så kallade gymnasielagen antas 2018 blir Läkare i Världen
vittne till de många problem som följer i dess spår, både för dem som
godtyckligt inkluderats och för alla andra. Den tillfälliga lagen förlängs
utan att den utlovade utvärderingen görs och Läkare i Världen beskriver i bland annat ett remissvar dess förödande konsekvenser för dem vi
träffar.
Inte minst för barn i familj och för utsatta kvinnor är det oerhört
påtagligt att regeringens egen analys, att lagen riskerar slå hårdast mot
dem, besannas. Vår verksamhet fokuserar allt mer på suicidprevention.
Alltså att förhindra att människor, i den desperation som de rättighetsvidriga lagarna skapar, avslutar sina liv.
Tyvärr märks också spår av det hårdnande klimatet inom den offentliga vården. Från att ha blivit bättre och bättre på att följa lagen om
vård till papperslösa möter vi allt fler som blivit felaktigt avvisade med
stor risk för patientskador, med hänvisning till att de inte har här att
göra.
Det gäller t.ex. den kvinna som rullas in i rullstol av en vän och som
har två frakturer på lårbenet. Hon har redan varit på Södersjukhuset i
Stockholm och hon har ett mobilkamerafoto av röntgenbilden med
sig. Hon har åkt därifrån när de berättar vad hela notan för att ta hand
om henne blir och frågat hur hon ska betala. Det slutar med att Läkare
i Världen får ringa efter ambulans till förvaret när hon får en dödlig infektion, eftersom de som jobbar där menar att det inte är deras jobb att
hämta ut antibiotikan.
Idag, drygt fem år efter att de första tågen rullade in till Sverige, kan
vi konstatera att det också för oss inneburit en resa, en berg-och-dalbanefärd. Den ökade tillströmningen av flyktingar har motsvarats av ett
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ökat antal människor som velat kämpa med oss för alla människors
lika rätt till vård. Läkare i Världen har under de här fem åren kunnat
vara en arena för människors engagemang. Vi har kunnat utöka vår
verksamhet till flera orter samtidigt som motståndet mot att ge alla
människor tillgång till den vård de har rätt till har vuxit. Bortblåst är
den konsensus som ledde till att lagen om vård för papperslösa antogs
2013.
Nu möter vi istället politiker som, även om de tillhör dem som önskar att lagen utökades och förbättrades, ser det som politiskt omöjligt
att lyfta frågan utan att riskera ett bakslag. Rädslan för försämringar i
det minimum av rättigheter som uppnåtts gör att frågan gått i stå.
Samtidigt ser vi hur regionerna brister i implementeringen av lagen.
I Malmö kan vi idag också bevittna konsekvenserna av den svenska
migrationspolitiken i förhållande till de unga som kom hit utan vuxna.
Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland våra patienter, särskilt från Afghanistan, främst unga män som kommit hit som barn. Inom den gruppen noterar vi, liksom många andra frivilligorganisationer, ett ökat
bruk av droger.
Under hösten 2020 utökade vi vår psykosociala verksamhet och kunde
börja erbjuda Malmöborna samtalsstöd. Gensvaret har varit stort.
Varje tillfälle vi håller öppet i Malmö, i regel en gång i veckan, träffar vi
någon med psykisk ohälsa som får samtalsstöd. Även de som kommer
till oss och söker vård för psykosomatiska besvär, såsom smärta och
sömnbesvär, ökar.
Samtidigt har vi fortsatt vårt arbete för den grupp som inte ens enligt lag har tillgång till vård. På flera av våra mottagningar har vår största grupp av besökare under hela perioden varit utsatta EU-medborgare. Den här gruppen är drabbad av djup diskriminering, ofta på
grund av deras romska tillhörighet, även här i Sverige. För dem har de
senaste fem åren varit en katastrof. Den generellt ökande främlingsfientligheten slår hårt och motståndet mot att ge dem tillgång till adekvat subventionerad vård är fortsatt stort.
Tittar vi in i spåkulan ser vi med en blandning av oro och tillförsikt
på framtiden. Den pågående coronapandemin har gjort de redan utsatta än mer utsatta. En så kallad vårdskuld håller på att byggas upp i
samhället. När grupper ställs mot varandra och behoven är enorma

412

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 413

försvåras arbetet med att ge tillgång till vård för dem som saknar
svenskt medborgarskap. Även en ”migrationsskuld” har skapats och
osäkerheten kring juridisk status skapar eller förvärrar psykisk ohälsa
bland dem som Läkare i Världen möter.
De mänskliga rättigheterna i Sverige och i världen är i fara. De ifrågasätts på allt mer tvivelaktiga grunder och vi som möter dem som får
bära konsekvenserna kan vittna om att det är tungt. Det är en stor utmaning att göra oss hörda samtidigt som behoven hos dem vi möter är
så stora att det är svårt att räcka till.
Men allt är inte mörkt. Engagemanget råder det ingen brist på. Även
om sekundärtraumatisering och utmattning är utmaningar värda att ta
på allvar är vi många som formar en motståndsrörelse.
Det svenska civilsamhället har en lång tradition av att med gemensamma krafter skapa rörelse för förändring. Det är förmodligen den
viktigaste lärdomen från de här åren. Lyckas vi återigen samla våra
krafter inom civilsamhället kan vi visa att den grupp som anser att alla
människor är lika värda och har samma rättigheter oavsett juridisk status, finns kvar och är fortsatt stor.
De mänskliga rättigheterna kan inte tas för givna. Det vi mer än något annat går ur de här åren med är därför vetskapen om hur många vi
är tillsammans som både vill och kan göra skillnad.

6.3.3 FARR – en paraplyorganisation
Annette Rosengren
Luciadagen är ett sorgligt datum inom svensk asylrörelse men visar
också vår kraft. Luciadagen 1989 begränsade regeringen plötsligt asylrätten med allvarliga inskränkningar. Nyårsafton två veckor senare
samlades flyktingar, hjälpare och andra sympatisörer till kyrkornas
midnattsmässor runtom i landet och flera kyrkor ockuperades. Aktionen var väl förberedd av lokala asylkommittéer, människor inom kyrkorna och det då ganska nybildade Flyktinggruppernas riksråd (FARR).
Luciadagen 2016 inledde Sverige de många deportationerna till
Afghanistan som en konsekvens av att EU i princip tvingat Afghanistan
till ett återtagandeavtal. Deportationerna har fortsatt, men motkrafterna i Sverige och andra EU-länder har varit och är starka.
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Flyktinggruppernas riksråd (FARR) är en paraplyorganisation för
grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten. Vid grundandet 1988 var medlemmarna asyl- och flyktinggrupper runtom i
landet, därefter har nya tillkommit under olika namn. FARR verkar för
att den svenska asyl- och flyktingpolitiken ska präglas av humanitet,
solidaritet och rättssäkerhet och för att Sverige ska följa internationella
konventioner till skydd för mänskliga rättigheter.
FARR:s uppgift är mer övergripande än lokalgruppers och enskildas
verksamhet. I den praktiska vardagen arbetar vi mycket med rådgivning om lagar och praxis, opinionsbildning och försvar av asylrätten.
För rådgivning är FARR:s hemsida farr.se viktig, men kanske är
FARR:s e-adress info@farr.se och telefonnumret ännu viktigare. Till infoadressen och via telefonen kommer många frågor. På hemsidan finns
den omfattande Goda råd till dig som söker asyl i Sverige. Den uppdateras återkommande och finns på flera språk. Genom FARR:s hemsida
når läsarna det digitala Asylnytt, som har nära knytning till FARR.
Asylnytt håller sig ständigt à jour med senaste nytt på fältet.
FARR:s tidskrift Artikel 14 är opinionsbildande och kommer med
fyra nummer per år. Den har sin egen hemsida. Opinionsbildning bedrivs i övrigt genom media, genom att synas och höras i offentliga
sammanhang och genom samverkan och samråd med UNHCR, Amnesty, Röda Korset, RFSL, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Caritas och
andra frivilligorganisationer. Ibland sker det genom gemensamma debattartiklar. Sedan många år tillbaka träffas organisationerna i återkommande samråd, för att dela information om aktuell praxis och
aktuella problem samt svårigheter som asylsökande möter.
FARR är remissinstans för regeringens lagförslag på asyl-och migrationsområdet. Remissvaren på den tillfälliga begränsningslagen och på
förlängningen var mycket kritiska, liksom nu senast vårt omfattande
remissvar på den parlamentariska kommitténs betänkande. Här lyfte
FARR bland annat fram många orimliga konsekvenser som förslaget
skulle få och behovet av större möjligheter till humanitärt skydd.
Vi bjuds in till möten som Migrationsverket har med frivilligorganisationer – mötena sker mer sporadiskt – och till de årliga möten som
migrationsministern brukar bjuda in frivilligorganisationer till. FARR
har många kontakter och är bland annat aktiv medlem i European
Council on Refugees and Exiles (ECRE).
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Med undantag för en samordnare på deltid och smärre arvoden för
vissa uppdrag görs arbeten för FARR ideellt, oftast inom styrelsen och
av volontärer. FARR har inget kontor, var och en arbetar mest hemifrån. Finansieringen görs genom medlemsavgifter, gåvor och sökta
fondmedel. Artikel 14 har statligt kulturtidskriftsstöd.
2015 och därefter

2015 fanns FARR-medlemmar bland de många som engagerade sig
och bistod på plats. FARR gav mycket rådgivning om Dublinförordningen och skrev, tryckte upp, och distribuerade snabbt informationsblad på i första hand svenska och engelska med råd till dem som ville
söka asyl i Sverige: ”Welcome to Sweden – Short advice before you seek
asylum”. Här informerades kort också om verkligheten bakom en del
vanliga rykten och missuppfattningar. Annan information trycktes
också upp, och på hemsidan publicerade FARR utförligare fakta om
bland annat Dublinförordningen. FARR:s hemsida fick talrika besök
och medlemsansökningarna ökade. Dublinförordningen drabbade
många; flyktingarna och en hel del frivilliga kände ofta inte till den.
Det som hände senare under hösten och under följande år har präglat mycket av FARR:s verksamhet. FARR har undertecknat upprop,
funnits med som talare vid offentliga möten och lyft fram konsekvenser av att splittrade familjer inte kunnat återförenas och att människor
förlorat rätten till bostad efter lagakraftvunna utvisningsbeslut. FARR
har också kritiserat ovetenskapliga åldersbedömningar, plötsliga praxisändringar, hanteringen av ensamkommande minderåriga och vad
som alltmer har uppfattats som utbredd rättsosäkerhet. Tillsammans
med Stockholms stadsmission klagade FARR hos EU-kommissionen
över Sveriges långa handläggningsärenden, som framför allt afghaner
utsattes för. FARR har definitivt inte varit den enda frivilligorganisation som har protesterat och påtalat missförhållanden. Vi har varit
många och civilsamhället har upphävt sin röst kraftfullt och på många
sätt.
Afghanernas svårigheter i Sverige kom att prägla FARR:s verksamhet
mer och mer, och flera nya styrelsemedlemmar kom från #Vistårinteut.
Men det är viktigt att komma ihåg att FARR verkar för asylsökande
utan begränsning till nationalitet. Så har FARR under de senaste åren
bland annat agerat för statslösa, för palestinier, för asylsökande som
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blivit papperslösa (varav många är afghaner) och andra grupper.
FARR har agerat för familjer som ska skickas tillbaka och som placerats i limbo när Afghanistan tills vidare sagt nej till att ta emot dem.
Inte minst har FARR agerat med ensamkommande barn och unga i fokus. När civilsamhällets protester ledde till Nya gymnasielagen blev vi
alla tillfälligt lättade. Men FARR och många andra insåg att kraven på
arbete för att få permanent uppehållstillstånd var orimligt höga.
Sedan 2016 har FARR tidvis haft kontakter inom Afghanistans regering. Där har funnits motstånd mot att det rika EU deporterar till
Afghanistan samtidigt som det fattiga och våldshärjade landets internflyktingar blir fler och fler. FARR har också haft kontakter i civilsamhället i Afghanistan.
Sedan några år tillbaka har FARR ett nätverk av förvarsbesökare,
och under Coronapandemin genomförde FARR en enkät bland intagna om hur skyddade de ansåg att de var mot smittspridning. Rapporten visade på många brister och förvartagnas rädsla för att bli
smittade. FARR har också av och till kontakt med gränspolisen.
För att söka asyl i EU tvingas människor riskera sina liv och många
dör på Medelhavet. Tillsammans med andra organisationer har FARR
krävt säkra resor in i EU för asylsökande. Det skulle bland annat kunna
ske genom humanitära visum som ges på ambassader.
Med lag- och praxisändringar, dåliga handläggningar av ärenden,
missuppfattningar vid intervjuer som inte har rättats osv. har FARR
konstaterat omfattande brister i rättssäkerheten. Medlemmar inom
asylrörelsen har känt sig maktlösa när de förgäves har påtalat felaktigheter och sett orimliga beslut upprepas. Många FARR-medlemmar och
andra har nära vänner och familjemedlemmar som har tvingats iväg
från Sverige. Det som har hänt har satt djupa spår, och tilliten till myndigheter och domstolar har skadats allvarligt.
Asylkommissionen

FARR tog initiativ till att forskningsprojektet Asylkommissionen bildades vid Linköpings Universitet. Forskare och praktiker samarbetar, och
ett stort antal asylsökande har lämnat berättelser och vittnesmål om
sina asylprocesser. Syftet är att granska vad som har hänt och utgångspunkten är de asylsökandes perspektiv och erfarenheter. Relationen
mellan den rättsliga hanteringen i praktiken och dess konsekvenser för
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asylsökandes liv och tillvaro i Sverige står i fokus, inte minst de som
kom som ensamkommande minderåriga.
Projektet har konstaterat många brister i rättssäkerheten sedan
2015. Samtidigt är hela EU nu på väg in i en överenskommelse om att
människor på flykt så långt möjligt ska skickas ut från EU och tillbaka
till transitländer eller ursprungsländer. Det går emot asylrätten och
EU:s grundläggande stadga om de mänskliga rättigheterna, och pekar
på en skrämmande avveckling av humanitet och människors lika
värde.
Se även

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.

417

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 418

6.4 Frivilligsamhället sedan 2015 –
nya grupper och arbetsformer
Karin Fridell Anter
När de många flyktingarna kom 2015 skapades nya grupper och arbetsformer för stöd och opinionsbildning, vid sidan om de redan
etablerade organisationer som presenteras i kapitel 6.3. I början handlade det mest om att erbjuda språkstöd, kläder och leksaker, men snart
tillkom en mängd andra uppgifter. Här presenteras några av de största
grupperna. Dessutom finns många lokala grupper, antagligen minst en
i varje kommun[1–8].

Ingen människa är illegal[9] är ett ”gammalt” nätverk som mottog en
rad utmärkelser under åren 2001–2013. Nätverket, som finns representerat på en rad olika orter, stödjer praktiskt de människor som tvingats
gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Man kräver
permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill
stanna kvar här och verkar för en värld utan nationsgränser, en värld
där ingen människa är illegal. Från 2015 har nätverket ökat sin aktivitet.
Refugees Welcome började med att många stockholmare hösten 2015
tog sig till Centralstationen för att ge alla människor på flykt ett värdigt
mottagande och se om de kunde hjälpa dem på något vis. Under parollen ”Refugees Welcome” samlade man ihop mat, filtar, bord och stolar
och satte upp en provisorisk mottagningscentral. Läkare och sjuksköterskor kom dit och erbjöd vård till dem som behövde. Nästa steg blev
att försöka hitta någonstans för flyktingarna att övernatta. När man
fått tag på en lokal bildades en ideell förening. Verksamheten har sedan
fortsatt med mötesplatser och opinionsbildande verksamhet[10]. Refugees Welcome Sweden består idag av lokala organisationer som på
olika sätt engagerar sig för människor som söker eller har sökt asyl i
Sverige. Man ingår i ett globalt nätverk av grupper med samma
namn[11]. Att hitta bostäder och hjälpa till med hyresstöd är fortfarande
en viktig del av verksamheten[12].
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Folkkampanjen för asylrätt[13, 14] samlade under första halvåret 2016
ett antal organisationer i protester mot de försämringar i migrationslagstiftningen som regeringen presenterat den 24 november 2015 och
som trädde i kraft sommaren 2016.
Agape Göteborg[15] är en politisk och religiöst obunden ideell förening
som startade 2017 när det stod klarat att många ensamkommande
ungdomar riskerade att bli hemlösa. Man vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar som riskerar att inte omfattas av det offentliga sociala skyddsnätet och vill kunna erbjuda dem förutsägbarhet
i en oförutsägbar situation. Verksamheten bygger på volontärinsatser i
kombination med finansiering från Göteborgs stad. Enligt den egna
hemsidan har man våren 2021 totalt 506 boendeplatser i femton boenden som alltid är bemannade med volontärer samt 150 frivilliga familjer. Dessutom erbjuder man samtalsstöd, fritidsaktiviteter, läxhjälp och
hjälp med mat till den som behöver. Agape fick efterföljare i många
västsvenska kommuner t.ex. i Borås och som Agapes vänner i Kungsbacka, Kungälv, Stenungsund-Tjörn-Orust, Uddevalla-Munkedal-Tanum, Jönköping.
Gruppen Minderåriga vid första avslag[16] bildades 2017 av gode män,
lärare, frivillig- och familjehem och andra som tog hand om barn som
var minderåriga när de sökte asyl i Sverige och som sedan fick avslag
utan att utvisningsbesluten gick att verkställa. Gruppen arbetar med
inbördes stöd, faktainsamling och -analys samt utåtriktad opinionsbildning. Se kapitel 4.3 om dessa barns speciella situation.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar (2016)[17]
och den ideella föreningen Stöttepelaren (2017)[18] presenteras närmare i kapitel 6.4.1. I kapitel 6.4.2 presenteras nätverket Tusen barn
tusen drömmar som arbetar för de utvisningshotade afghanska barnfamiljerna. I kapitel 6.4.3 presenteras rörelsen Frivilliga familjehem
och en av de många föreningar som ingår där.
#Vistårinteut

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa (#vistårinteut)[19, 20] är ett
nätverk för dem som professionellt eller på volontär basis arbetar di-
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rekt med ensamkommande barn och ungdomar. Det startades hösten
2016 av fyra personer som arbetade med ensamkommande barn inom
sina yrken och som med sorg och vrede såg vad den nya politiken
medförde för ungdomarna. De föreställde sig att de kunde samla några
hundra personer som jobbar med ensamkommande i en facebookgrupp, men redan efter en månad var man flera tusen.
I februari 2018 hade #vistårinteut ungefär 10 000 medlemmar och
den utåtriktade facebooksidan har sommaren 2021 nästan 80 000 gillare. 2017 formulerade man tre krav:
• Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i
suicidpreventivt syfte.
• Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande
barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på
kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
• Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande
barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.
En viktig uppgift för #vistårinteut är att skapa förutsättningar för medlemmarna att stötta och lära av varandra i kampen för de ensamkommande unga. Arbetet bedrivs främst via ”privata” grupper på Facebook
– en samlande medlemsgrupp men också ett flertal grupper där medlemmar kan utbyta råd och erfarenheter. Några av facebookgrupperna
är tematiska, till exempel finns ett ”juridikrum” där medlemmarna kan
få hjälp av varandra och av erfarna jurister i att förstå och förhålla sig
till de många lagar och regler som berör de ensamkommande. Andra
är geografiskt baserade så att man kan hjälpas åt i det konkreta arbetet,
till exempel att hitta bostäder åt hemlösa ungdomar.
#vistårinteut har också bedrivit ett kraftfullt utåtriktat arbete med
namninsamlingar, demonstrationer, politikeruppvaktningar och rapporter[21, 22].
NU ÄR DET NOG och kampanjen Håll ihop Sverige

2018 bildades nätverket och kampanjen NU ÄR DET NOG[23] kring
följande krav riktade till Migrationsverket, regeringen och riksdagen:
• Besluta om amnesti för alla Sveriges ensamkommande ungdomar
• Stoppa tvångsutvisningarna till kriget i Afghanistan
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• Följ barnkonventionen – för alla barn
• Återinför permanenta uppehållstillstånd som norm
Nätverket har ambitionen att uppmuntra och underlätta samarbetet
mellan olika organisationer med likartad inriktning. Varje privatperson eller organisation som står bakom något av nätverkets krav kan
starta och driva aktioner i nätverkets namn, antingen för alla krav tillsammans eller vart och ett för sig. Nätverkets medlemmar har också
tillgång till ett gemensamt text- och bildmaterial.
NU ÄR DET NOG har initierat och organiserat ett stort antal manifestationer på gator och torg (se vidare nedan) och kampanjer i sociala
medier. I nätverket ingår många kulturarbetare, som har drivit nätverkets krav genom bilder, texter och konstnärliga installationer.
Kampanjen Håll ihop Sverige initierades av NU ÄR DET NOG och föreningen Sverige för flyktingamnesti och påbörjades i januari 2020[24].
Kampanjen kräver permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande av alla nationaliteter som har varit här i mer än ett år. Kring
detta krav har man sedan kampanjstarten samlat 167 organisationer
som representerar ett brett spektrum av civilsamhället och består av
lokala nätverk och frivilligorganisationer, nationella nätverk och frivilligorganisationer, kulturverksamheter och media, företag och näringsliv, fackliga och politiska organisationer, religiösa församlingar och
föreningar, internationella organisationer, utbildning och folkbildning
samt idrottsrörelsen.
Till kampanjen har man också knutit 21 kända ”ambassadörer” som
har ett genuint engagemang för ensamkommande och står bakom
kampanjens krav. De skriver debattartiklar[25, 26] och gör uttalanden,
och har också gemensamt undertecknat kapitel 1.1 i denna bok.
Kampanjen Håll ihop Sverige sammanställde hösten 2020 rapporten
Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar –
nu![27]. I april 2021 överlämnades en namninsamling till riksdagen med
16 600 namn bakom kravet om permanenta uppehållstillstånd till de
ensamkommande[28–30].
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Nya hjälpbehov

Under 2020 började sociala medier fyllas av en ny typ av nödrop. Det
handlade om ungdomar som haft uppehållstillstånd enligt den nya
gymnasielagen och som nu slutat skolan och var pressade att hitta ett
fast jobb inom sex månader. Till stöd för dem bildades flera nya grupper och projekt, bland annat Arbetskraftsförmedlingen REDO[31].
De människor som deporterats från Sverige behöver hjälp för att
kunna fly vidare eller för att alls överleva. En annan typ av nödrop
kommer från dem som inte längre såg någon annan utväg än att fly vidare till något annat land, med en mänskligare syn på asylrätt. Delar av
den verksamhet som vuxit fram för att hjälpa dem presenteras i kapitel
6.7 och 6.8.
Exempel på kampanjer och aktioner

Organisationerna inom asylrättsrörelsen har arrangerat en mängd
större och mindre manifestationer på gator och torg och ett antal digitalt baserade kampanjer. Många av dem genomfördes av flera organisationer tillsammans, och även då bara en organisation stod som
arrangör kom deltagarna ofta från flera olika nätverk. Några av dem
presenteras nedan.
• Röda tråden-marschen[32] organiserades i mars 2017 av nätverket
#vistårinteut. Efter inledande aktiviteter på många platser i Sverige
hölls en demonstration i Stockholm med cirka 3 000 deltagare.
• Ung i Sveriges sittstrejk[33] i Stockholm sommaren och hösten 2017
arrangerades av ungdomarna själva men med starkt stöd från andra
nätverk.
• Den 25 november 2017 hölls manifestationer i Stockholm, Malmö
och Umeå under rubriken Flyktingarnas dag[34]. Initiativet som tagits av Stoppa utvisningarna! avsåg att påminna om den vändning i
Sveriges asylpolitik som annonserades den 24 november 2015.
• 25 juli 2018 hölls en marsch till Migrationsverkets huvudkontor i
Norrköping som protest mot bristerna i den nya gymnasielagen.
Marschen arrangerades av NU ÄR DET NOG tillsammans med bl.a.
Tillsammans för Norrköping och föreningen Frivilliga familjehem i
Norrköping[35].
• I oktober 2018 medverkade många nätverk/organisationer i en
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aktionsvecka mot deportationer till Afghanistan[36]. Manifestationer hölls på många platser i Sverige som en del av en europeisk protestkampanj mot återvändaravtalet mellan EU och Afghanistan.
Vårvintern 2019 hölls blom-manifestationen 17 000 liv – 17 000
blommor, initierad av NU ÄR DET NOG. Manifestationen pågick
utanför Liljevalchs konsthall i Stockholm i samband med Vårsalongen 2019, där ett av de mest uppmärksammade utställda verken
var installationen ”17 000” av skaparkollektivet Forma (se kapitel
6.6)[37, 38]. Blom-manifestationen fortsatte i mindre skala på Mynttorget.
Ännu en blomaktion hölls i samband med Socialdemokraternas
partikongress i Örebro i mars 2019[39].
I mars 2019 genomfördes en kulturarbetarkampanj initierad av illustratören och författaren Marit Törnqvist, med stöd av fler än 300
svenska kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i Afghanistan?[40].
Våren 2019 tog ett antal kristna församlingar initiativ till manifestationen Låt kyrkklockorna ringa, som innebar att ett stort antal kyrkors klockor ringde vid samma tid varje vecka som protest mot
utvisningarna till Afghanistan[41]. Nätverket #femövertolv[42] anslöt
till initiativet genom liknande ”klockringningsaktioner” utan koppling till någon kyrka eller religion.
Sommaren 2019 genomförde familjenätverket Liv utan gränser[43]
en sittstrejk på Norra bantorget i Stockholm. Volontärer från andra
nätverk hjälpte till med praktiska arrangemang, tolkning och informationsspridning.
I september 2019 genomfördes sko-aktionen Har du sett Ali? på
många platser i landet, på initiativ av NU ÄR DET NOG[44].
Under aktivitetsveckan Afghanska liv räknas 7–12 september 2019
genomfördes demonstrationer och andra manifestationer på många
platser i landet[45, 46].
I samband med årsdagarna av Barnkonventionen (20 november)
och den presskonferens som inledde Sveriges hårda flyktingpolitik
(24 november) hölls 2019 en rad manifestationer runt om i landet[47].
Första maj 2020 hölls den digitala demonstrationen För en mänsklig flyktingpolitik! där sjuttio organisationer medverkade med egna
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banderoller[48, 49]. Demonstrationen har sedan aktiverats igen, förlängts i flera omgångar och vuxit till ett hundratal deltagande grupper.
• I samband med nationaldagen 2020 initierade kampanjen Håll ihop
Sverige en riksomfattande Blågul manifestation för ensamkommande[50].
Det har också hållits demonstrationer vid förvaren inför deportationer, återkommande manifestationer vid Riksdagshuset och andra lokala aktioner. Många av dem listas i nyhetsbrevet Asylnytt[51].
Genomslag i massmedia

Fram till sommaren 2017 var det generellt svårt att nå fram i etablerade medier om utvisningspolitiken och de ensamkommande ungdomarna. Införandet av medicinska åldersbestämningar, Ung i Sveriges
sittstrejk och de båda gymnasielagarna ledde till ökad medial uppmärksamhet. Sedan dess har asylrörelsen kunnat hålla frågan ”levande”
genom regelbunden publicering. De olika nätverkens medlemmar har
skrivit en mängd debattartiklar och insändare, som individer eller som
företrädare för sina grupper. Ibland har de publicerats, ibland inte.
Nätverkens medlemmar har också genom kontakter med lokalpress
och lokalradio fått journalister intresserade av enskilda frågor eller individer, vilket har lett till ganska många artiklar av typen ”Alis svenska
familj kämpar för att han ska få stanna i Sverige”.
I större massmedia däremot har asylrättsrörelsens perspektiv sällan
fått komma till tals, inte ens i program eller artiklar som uttryckligen
rört de frågor vi arbetar med. De olika grupperna har skickat mängder
med pressmeddelanden – bara från Stoppa utvisningarna! cirka 500 –
men de har sällan resulterat i publicering. Undantaget har varit mindre
tidningar med en samhällskritisk grundinställning.
De många manifestationerna har ibland bevakats av lokala massmedia, men även i det fallet har det varit svårt att få de större redaktionerna intresserade – med Ung i Sveriges sittstrejk 2017 som det stora
undantaget.
Samarbete och informell arbetsfördelning

De olika grupperna inom den nya asylrättsrörelsen skiljer sig en del
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vad gäller målsättning och arbetssätt. De flyktinggrupper man fokuserar på sammanfaller delvis men inte helt. Refugees Welcome arbetar för
dem som är eller har varit asylsökande oavsett land eller ålder. Ingen
människa är illegal arbetar för alla flyktingars och migranters rättigheter. #Vistårinteut liksom NU ÄR DET NOG bildades till stöd för ensamkommande barn och unga av alla nationaliteter och har ett uttalat
krav på amnesti för denna grupp. Fokus för gruppen Minderåriga vid
första avslag framgår av dess namn. Stoppa utvisningarna! inriktade sig
inledningsvis på afghanska ungdomar, utan specifik åldersgräns, och
vidgade sedan sitt krav till att gälla alla utvisningar till Afghanistan.
Många personer är medlemmar och aktiva i flera av grupperna, och
när det gäller utåtriktade aktioner har de personer som varit engagerade inte brytt sig särskilt mycket om vem som formellt varit arrangör.
På det organisatoriska planet och när det gäller skrivna texter har det
inte varit lika lätt att samlas kring gemensamma krav och arbetsmetoder, delvis som en följd av olika problemavgränsningar, strategier och
arbetssätt. Det har ibland lett till dubbelarbete samtidigt som vissa frågor har hamnat vid sidan om. Jag bedömer dock att det med tiden har
blivit lättare att samarbeta, något som manifesteras i den digitala demonstrationen För en mänsklig flyktingpolitik 2020![49] och i det gemensamma brev som sju organisationer skrev till Afghanistans flyktingminister inför den planerade tvångsutvisningen i december 2020[52].
De olika nätverkens inriktningar har gjort att de kunnat komplettera varandra. #Vistårinteut och NU ÄR DET NOG! har lyckats nå ut
till beslutsfattare och allmänhet genom skrivelser, uppvaktningar och
en mängd aktioner. De slutna facebookgrupperna inom #Vistårinteut
är mycket viktiga för medlemmarnas erfarenhetsutbyte och ger möjligheten att diskutera svåra frågor och få stöd i de dilemman som med
nödvändighet uppkommer i arbetet. Den stora öppna facebookgruppen i Stoppa utvisningarna! har i stället varit ett sätt att nå nya intresserade och att få direkt kontakt med de berörda ungdomarna. Stoppa
utvisningarnas hemsida[17] innehåller en mängd information om sådant
som rör asyllagstiftning i allmänhet och ensamkommande ungdomar
(oavsett nationalitet) i synnerhet.
Referenser: Se sid. 524
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6.4.1 Stöttepelaren och
Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Karin Fridell Anter, Ingrid Eckerman
Flera nya organisationer och nätverk har skapats sedan flyktingvågen
2015. Här presenterar vi två exempel utifrån våra erfarenheter som
grundare av ett nätverk respektive ordförande för en förening.

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (tidigare Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!)[1] bildades 2016. Det är ett rikstäckande nätverk som är partipolitiskt och religiöst obundet och saknar
formell beslutsstruktur. Arbetet sker huvudsakligen genom en facebookgrupp och en hemsida[2, 3]. I denna text liksom i referenserna förkortas namnet till Stoppa utvisningarna!.
Nätverkets ursprungliga syfte var att sprida information och bilda
opinion. Snart tillkom uppgiften att stötta de ensamkommande ungdomarna. Detta ledde bland annat år 2017 till bildandet av föreningen
Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar[4],
som hjälper papperslösa ungdomar ekonomiskt genom ett tjugotal lokalgrupper. I fortsättningen förkortas namnet till Stöttepelaren.
Att påverka politiker och ”allmänna opinionen”

Stoppa utvisningarna startades med ett upprop publicerat i Dagens
samhälle[5]. Syftet var att skapa opinion för de afghanska ungdomarnas
sak, och att påverka politiker att lyssna på denna opinion.
En namninsamling startades hösten 2016 och samlade 11 000
namn. Migrationsminister Morgan Johansson besvarade aldrig vår förfrågan om en träff, men i mars 2019 kunde nätverket med hjälp av
vänsterpartiets Christina Höj Larsen lämna över namnen till honom
tillsammans med andra upprop, skrivelser, debattartiklar och rapporter[6]. De som undertecknat namninsamlingen får återkommande epostutskick om aktiviteter, hemsidans artiklar och möjligheter att
bidra till arbetet.
En JO-anmälan om schablonmässiga åldersuppskrivningar gjordes
av några medlemmar i januari 2017, innan de medicinska åldersbedömningarna kom igång. Anmälan tog upp sex exempel på åldersupp-
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skrivningar som byggt på uppenbara skrivfel eller på bristfälligt motiverade bedömningar av Migrationsverkets tjänstemän. Vår förhoppning var att problemen i JO-anmälan skulle uppmärksammas av massmedia, men det pressutskick som gjordes via Mynewsdesk gav inget
gensvar. I sitt svar sade sig JO ägna speciell uppmärksamhet åt frågan
om åldersbedömningar men inte vidta någon åtgärd i de enskilda fall
som anmälts[7].
Nätverket har skrivit remissyttranden om den första gymnasielagen
2017[8], den ”nya” gymnasielagen 2018[9], förlängningen av den tillfälliga lagen 2019[10], migrationskommitténs förslag till ”långsiktigt hållbar migrationspolitik” 2020[11] samt regeringens kompletteringspromemoria angående ”särskilt ömmande omständigheter” 2021[12].
Sedan 2016 har Stoppa utvisningarna skrivit eller undertecknat ett
sextiotal artiklar i olika tidningar; dels debattartiklar, dels mer informativa artiklar[1]. De har publicerats i rikstäckande dagstidningar,
mindre veckotidningar och specialmagasin. Nätverkets medlemmar
har på olika sätt bidragit till artiklar skrivna av tidningarnas journalister. Ett stort antal insändare har införts i riks- och lokaltidningar.
Via Mynewsdesk[13] har Stoppa utvisningarna skickat ut närmare 400
pressmeddelanden, som också publicerats på hemsidan. Dessa har givit fakta om händelser och förhållanden i Afghanistan, rapporterat om
manifestationer och andra händelser i Sverige samt kommenterat ungdomarnas situation. Texterna har skrivits av olika medlemmar i nätverket, ibland först som inlägg i facebookgruppen. Många ensamkommande ungdomar har bidragit med bilder och tidigt även med texter.
Endast ett fåtal av våra pressmeddelanden har blivit publicerade, framför allt i vänsterpress med relativt liten läsekrets. Vi tror att pressutskicken trots detta har haft en viss verkan då de har lästs av journalister
och politiker.
Vi har återkommande uppmanat facebookgruppens medlemmar
och uppropets undertecknare att skriva brev till politiker på olika nivåer. Vid flera tillfällen har vi organiserat samlade kampanjer med färdigformulerade brev. Den största brevkampanjen genomfördes inför
Socialdemokraternas kongress våren 2017. En arbetsgrupp formulerade ett brev till socialdemokratiska förtroendevalda inom kommuner
och regioner, som avslutades med uppmaningen:
Vi hoppas och tror att många socialdemokrater vill stå upp för den

427

Helaboken_Layout 1 2021-09-17 11:05 Sida 428

medmänsklighet och solidaritet som vid högtidliga tillfällen uttrycks av
partiets ledning. Därför: Socialdemokrater – se till att ert parti lever upp
till de ideal som partiet påstår sig ha!
Ett hundratal personer skickade ut breven per post, e-post eller direkt i
adressaternas brevlådor. Totalt nåddes fem- till tiotusen adressater i
tvåhundra kommuner och hälften av landstingen/regionerna[14]. Liknande brevkampanjer genomfördes inför miljöpartiets kongress våren
2017 och Socialdemokraternas kongress våren 2019[15] samt i samband
med den migrationspolitiska kommitténs betänkande i september
2020[16].
Brev till myndigheter och ledande politiker påminner om att vi inte
ger upp. Kontakter med politiker på lägre nivåer uppmärksammar dem
på en problematik som de inte varit medvetna om. Ibland har de tagit
ställning för de ensamkommandes sak och drivit frågan inom sina partier.
Att samla och förmedla kunskap

Seriös opinionsbildning bygger på kunskap. Stoppa utvisningarna har
från början samlat och publicerat information om Afghanistan, asylprocessen och de asylsökande ungdomarnas situation.
I facebookgruppen har medlemmarna bevakat säkerhetsläget och
den politiska utvecklingen i Afghanistan genom att publicera länkar
om aktuella händelser och rapporter från svenska och internationella
organisationer. Migrationsverkets landrapporter och rättsliga ställningstaganden har presenterats och kommenterats. Situationen i Sverige har dokumenterats och analyserats. Vi har försökt förstå de
snåriga lagarna, Migrationsverkets rättsosäkra praxis och de medicinska åldersbedömningarna, och har förmedlat kunskapen till aktivister och allmänheten. Samma sak gäller de ensamkommandes otrygga
situation i vardagen, med stängda HVB-hem och oklara ersättningsregler, och så småningom situationen i förvaren och om deportationerna.
De viktigaste texterna och länkarna har också publicerats på hemsidan, som har byggts ut till en informationsbank som vänder sig till
medlemmarna i detta och liknande nätverk, till ungdomarna själva
samt till journalister och andra som vill veta mera.
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Konferensen How safe is Afghanistan?

I oktober 2018 hölls konferensen How safe is Afghanistan?[17] där Stoppa
utvisningarna var huvudarrangör. Konferensen samlade en rad svenska
och internationella Afghanistanexperter, bland andra professor William Maley från Australien. Konferensen gav nya insikter till de cirka
100 betalande deltagarna och skapade nya värdefulla kontakter, men
fick endast begränsat genomslag i massmedia. Alla föredragen publicerades på Youtube[18]. I december 2018 publicerade UNT en debattartikel av William Maley, förmedlad och översatt av Stoppa utvisningarna[19].
Påverkansarbete genom sociala medier

Stoppa utvisningarnas facebookgrupp är nätverkets viktigaste plattform
på sociala medier. Bland de nära 24 000 medlemmarna (augusti 2021)
finns journalister och politiker. Vi skriver kommentarer i andra facebookgrupper och sidor för att delta i debatter och hänvisa till information på vår hemsida, och vi uppmanar medlemmar och läsare att
sprida inlägg från vår facebooksida. Många medlemmar är aktiva på
twitter. Hashtaggarna #stoppautvisningarna, #rättssäkert och #afghanistanisnotsafe används när pressmeddelanden och annat läggs ut där.
Gradvis har vi byggt upp en medvetenhet om att vårt nätverk finns,
vilket inneburit att journalister kontaktat oss för information och intervjuer[20]. Företrädare för nätverket har blivit intervjuade inom forsknings- och utredningsprojekt[21, 22] samt medverkat i antologier med
vittnesmål från asylrättsrörelsen[23, 24]. En internationellt publicerad
studie beskriver hur facebookgruppen använts för att mobilisera civilsamhället och de ensamkommande[25].
Psykologiskt och praktiskt stöd

Facebookgruppen startades för opinionsbildning, men efter någon månad fick den ytterligare ett syfte; att ge stöd åt ensamkommande ungdomar.
Bland ungdomarna i gruppen har det hela tiden funnits mycket ångest och rädsla, blandat med längtan efter den egna familjen. Den långvariga ovissheten tär och att få avslag på asylansökan kan utlösa en
kris. Tidigt under 2017 begick flera ensamkommande afghanska ungdomar i Sverige självmord (se kapitel 5.2). Nyheterna spreds snabbt
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och förstärkte andra ungdomars känslor av vanmakt och ångest. Ungdomar skrev eller la upp bilder i facebookgruppen om att de ville dö.
Gruppadministratörerna hade jour på nätterna för att kunna kontakta
de desperata ungdomarna via Messenger. Vi satt i samtal med förtvivlade ungdomar som vi inte kände. Det hände att vi ringde efter polis
som ryckte ut för att ta ungdomen till sjukhus eller handgripligen
flytta honom från ett järnvägsspår.
När facebookgruppen växte blev det fler vuxna som svarade på nödropen, och det fanns alltid någon som var vaken och bevakade vad som
skrevs. På hemsidan lade vi upp länkar till stödtelefoner och sidor med
råd kring självmordstankar och självskadebeteenden.
Många ungdomar skrev om konkreta problem, exempelvis ”hjälp
jag bor i skogen, jag är hungrig, jag är sjuk men vågar inte gå till doktorn”. Ofta kunde någon som bodde i närheten rycka in och hjälpa.
När ungdomar fyllde 18, eller skrevs upp i ålder, förlorade de sin gode
man. Många fick flytta till Migrationsverkets vuxenboenden, vilket
ledde till förlust av skolgång och nätverk. Hösten 2017 öppnade vi en
ny facebookgrupp: 18-åringar som behöver stöd, för att koppla ihop
dem med vuxna som skulle kunna överta en roll liknande den gode
mannens. Några medlemmar i nätverket startade en ”bostadsförmedling” som förmedlade gratisboenden på hemmaplan, innan uppgiften
blev övermäktig då antalet bostadslösa växte.
Nya vågor av desperation har kommit vid flera tillfällen. Vid varje
nödrop tar en gruppadministratör kontakt med ungdomen, eller försäkrar sig om att någon annan pålitlig person har gjort det. Sedan tas
nödropen bort från gruppen, av integritetsskäl och för att inte dra till
sig motstridiga råd eller personer som vill utnyttja ungdomen.
Stoppa utvisningarnas facebookgrupp har bidragit till att många
ungdomar fått hjälp. Vi är övertygade om att vi gemensamt har lyckats
förhindra åtskilliga självmord och andra självdestruktiva handlingar.
Många ungdomar uttrycker stor tacksamhet mot facebookgruppen
och dess medlemmar, både för att de fått personlig hjälp och för att de
ser att vi kämpar för dem.
Råd och kunskaper

Många frågor från ungdomar och deras vuxna vänner har rört lagar
och regler, asylprocessen och möjligheten att få hjälp. Som stöd har
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hemsidan fyllts på med information och användbara länkar under flikar som Gymnasielagen, Asylprocessen, Överklagan och VUT och Var
kan jag få hjälp? Den rådgivningstext som läses oftast handlar om hur
man skriver verkställighetshinder.
Många har via facebookgruppen fått hjälp att skriva verkställighetshinder som ibland lett till ny prövning. När gymnasielagen infördes
sommaren 2018 fick många hundra ungdomar genom gruppen hjälp
med sina ansökningar, liksom senare för att förlänga uppehållstillstånden respektive söka permanent uppehållstillstånd.
Stöttepelaren för ekonomiskt stöd

Hösten 2017 bildades föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar[27, 28] av personer verksamma inom
Stoppa utvisningarna. Syftet var att samla in pengar och förmedla bidrag till ungdomar som fått avslag på sina asylansökningar och inte
längre får dagersättning från Migrationsverket. Målgruppen är enligt
stadgarna ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande
asylsökande barn. Framför allt har vi kontakt med ungdomar från
Afghanistan, men hjälp kan ges även till andra utsatta ungdomar, med
en åldersgräns på 25 år.
Stöttepelaren är en inregistrerad ideell förening med stadgar och styrelse. Allt arbete sker ideellt, och de administrativa kostnaderna hålls
på en mycket låg nivå. Ordförande sedan 2019 är Karin Fridell Anter.
Stöttepelaren har en öppen facebooksida, en hemsida och en sluten facebookgrupp för de cirka 200 medlemmarna.
Arbetet organiseras genom ett 20-tal lokalgrupper runt om i Sverige. Hjälpen går framför allt till mat, som ofta ges i form av presentkort i butiker, och till biljetter i lokaltrafiken. Många av ungdomarna
har ingenstans att bo. För dem är det livsviktigt att på ett tryggt sätt
kunna ta sig till den kompis som kan erbjuda en säng eller till den organisation som delar ut mat och kanske erbjuder natthärbärge.
Under tre och ett halvt år har Stöttepelaren samlat in och fördelat
över 4,3 miljoner kronor. Inkomsterna kommer från medlemsavgifter,
månadsbidrag och tillfälliga bidrag samt under 2020 och 2021 större
coronarelaterade bidrag från Radiohjälpen och MUCF. Inkomsterna
har dock inte räckt till för att fylla behoven.
Hösten 2019 öppnade en ny hemsida med en ”butik”. Där säljs bland
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annat gåvokort och böcker skrivna av ensamkommande och deras
hjälpare. Syftet är dubbelt – att få in pengar till ungdomarna och att
genom böckerna sprida information om deras situation.
I det konkreta hjälparbetet samarbetar Stöttepelaren med många
andra organisationer och grupper, både lokala och nationella. Det ekonomiska stödet har nått åtskilliga hundra ungdomar. För många av
dem har det varit den enda stabila och vänligt sinnade kontakten med
svenskar. De uttrycker att det inte ”bara” är busskorten och maten som
gjort skillnad utan också det faktum att de blivit sedda och tagna på
allvar.
Avgränsningar och överväganden

Ett återkommande dilemma i arbetet är hur vi sätter gränser. Det gäller
vem och vad vi kämpar för, vilka arbetsmetoder vi väljer och hur vi väger den arbetsinsats som ska läggas på olika uppgifter.
En avgränsning gäller vilka människor vi kämpar för. Stoppa utvisningarna inriktades fram till våren 2020 på afghanska ungdomar, där
ordet ”ungdomar” var valt för att inte ge en strikt åldersgräns. Våren
2020 ändrades namnet till Stoppa utvisningarna till Afghanistan! för att
inkludera även andra asylsökande med afghanskt medborgarskap.
I vårt påverkansarbete har Stoppa utvisningarna valt en öppen formulering som uttrycks i gruppens namn. Vi har inte tagit ställning till
hur utvisningarna till Afghanistan ska stoppas utan sett olika möjligheter; som regeringsbeslut om moratorium, nya säkerhetsbedömningar
från Migrationsverket, riksdagsbeslut om flyktingamnesti eller upphävande av återvändaravtalet med Afghanistan.
Vårt huvudsakliga arbete inriktas på Afghanistan, samtidigt som vi
stödjer en generellt mänskligare flyktingpolitik. Vi välkomnar samarbete med organisationer som arbetar med liknande frågor. Att det
finns olika grupper som angriper problematiken på olika sätt och delvis samlar olika kategorier av människor ser vi som en styrka. Vår inriktning har gjort det möjligt att bygga upp en kunskap och en
databank om situationen i Afghanistan samt att inkludera ungdomar
med afghansk bakgrund i vårt arbete. Mycket av materialet som vi arbetat fram är relevant för alla asylsökande, t.ex. om rättsprocessen och
gymnasielagen.
I andra länder finns grupper med liknande mål som Stoppa utvis-
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ningarna. Vi har ett sporadiskt informationsutbyte med grupper i våra
nordiska grannländer och med den europeiska facebookgruppen Don’t
Send Afghans Back[29], men har av tidsskäl inte utvecklat något närmare
samarbete.
Facebookgruppen som arbetsplattform

Stoppa utvisningarnas facebookgrupp har nära 24 000 medlemmar
(augusti 2021) varav ungefär en tredjedel är i åldern 18–24 år. Gruppen
administreras av ett 15-tal administratörer. Vem som helst kan i facebookgruppen föreslå och mobilisera till olika aktiviteter som ligger i
linje med gruppens mål. För administratörerna och andra särskilt aktiva medlemmar finns en sluten facebookgrupp för diskussion om hur
nätverket ska agera. Några av de nätverksmedlemmar som syns i det
utåtriktade arbetet presenteras på hemsidan[1].
Facebookgruppen är öppen och kan läsas av alla, även icke medlemmar, detta för att nå ut till och attrahera människor som vill arbeta för
att stoppa utvisningarna och för att journalister och politiker ska
kunna ta del av informationen. Gruppen är också en informell kontaktyta – ett ”vardagsrum” – för asylsökande ungdomar och deras vänner. Allt ska vara skrivet eller sammanfattat på svenska, och vi tillåter
inte bilder av grovt våld och döda människor.
Viljan att stoppa utvisningarna till Afghanistan förenar gruppmedlemmarna. Vi har positiva erfarenheter av samarbete mellan människor som i andra frågor har skilda uppfattningar. När det gäller
Afghanistan och asylrätt tillåter vi information om vad olika religiösa
och politiska grupperingar gör och säger. Däremot tillåter vi inte allmänna budskap med religiös eller partipolitisk innebörd. Ibland uppstår diskussioner om religion, till exempel när ungdomar har avsagt sig
sin muslimska tro. I bästa fall leder de till respektfulla samtal där administratörerna deltar och understryker vikten av att respektera andras
livsåskådning.
Att ha gruppen öppen gör att den kan utnyttjas av människor som
vill skada rörelsen eller utnyttja ungdomarna. Larm har kommit om
att personer har kontaktat ungdomar för sexuellt utnyttjande, erbjudit
och tagit betalt för juridiskt stöd av tveksam art, eller lurat dem på annat sätt. Medlemmar kan uteslutas och blockeras, men det är omöjligt
att dölja gruppen för personer som inte sökt medlemskap. Gruppmed-
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lemmarna uppmanas att inte vara för öppna med sina personliga problem, och att aldrig lämna ut sina telefonnummer eller adresser i gruppen. Vi har inte kunnat förhindra att gruppmedlemmar, främst
svenska kvinnor, några gånger har hängts ut med namn, bild eller video på rasisters webbplatser.
Gradvis har nätverket fått en tredje uppgift, som kontaktnät för
hjälpare som kan stötta varandra. Under en tid drevs en sluten facebookgrupp för dem som skulle fungera som stöd åt ungdomar som
fyllt eller skrivits upp till 18 år och formellt var vuxna. Messengertrådar finns för de speciella problem som möter konvertiter, ateister och
hbtqi-personer.
Ungdomarnas roll – från hjälpbehövande barn
till kompetenta medkämpar

Redan från början sökte sig ungdomar till gruppen inte bara för att
söka hjälp utan också för att delta i diskussionerna och uttrycka sina
egna tankar. Många postar nyheter från hemlandet, vilket bidrar till de
svenska medlemmarnas förståelse för situationen där. En del ungdomar tog tidigt aktiv del i kampen mot utvisningar och för de ensamkommandes rättigheter. När de första självmorden uppmärksammades
i början av 2017 postade en kille omedelbart små filmer för att förmedla hopp och kampvilja. Några av de ungdomar som 2017 startade
Ung i Sverige och Sittstrejken i Göteborg var redan nätaktivister inom
Stoppa utvisningarna och hade lärt känna varandra genom vår grupp.
Facebookguppen har blivit ett forum för diskussioner om tankar
och värderingar, politik och religion, där ungdomar och vuxna utbyter
tankar med varandra. Oftast har diskussionerna präglats av uppmuntran, inkludering och respekt. Vi ser att många ungdomar uppskattar
kontakten med vuxna. Gruppens samtal och informationsutbyte mellan unga asylsökande och etablerade svenskar är värdefullt för integration och ömsesidig förståelse. För vissa av ungdomarna är gruppen en
av de starkaste länkarna till det svenska samhället.
Nu, när dessa ungdomar är unga vuxna, tar de stort ansvar i stödet
av andra. Några har rest runt i Sverige och talat om människorättsfrågor, jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter. När de afghanska
barnfamiljerna sittstrejkade i Stockholm sommaren 2019 var det unga
f.d. ensamkommande som hjälpte dem med tolkning och en rad andra
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saker. Unga afghaner skriver debattartiklar, organiserar manifestationer och uppvaktar politiker om sin och andras situation. De hjälper
också till med översättning av nyheter och med tolkning i andra afghaners kontakter med svenskar.
Många av ungdomarnas texter och bilder har använts i pressmeddelanden och på hemsidan. En del av dem publicerades senhösten 2019 i
antologin Finns det plats för mig i världen?[25], och några ungdomar har
givit ut egna böcker[30].
Ett arbete utan slut?

Uppropet och facebookgruppen Stoppa utvisningarna var tänkt att
vara några månader – för mig (Ingrid) som grundare var det så självklart att vi snabbt skulle få en tillräckligt stor opinion för att stoppa utvisningarna av barn och ungdomar till Afghanistan. Nu ser vi att
facebookgruppen måste finnas kvar under överskådlig framtid. Att en
ungdom fått uppehållstillstånd betyder inte att alla problem är lösta.
De numera unga vuxna behöver fortfarande vuxna att rådfråga och att
söka tröst hos. Gruppen är också en del av ett nätverk med grupper för
ungdomar i Frankrike, i Afghanistan, för hjälpare och ungdomar över
hela Sverige, och för speciella grupper som hbtqi-personer eller ateister.
Inte heller kan vi se något slut på behovet av Stöttepelarens verksamhet. Tusentals papperslösa före detta ensamkommande blir kvar i
vårt land. Många kommer att söka asyl igen under de närmaste åren.
Vi vill fortsätta hålla dem undan från det skuggsamhälle som de riskerar att hamna i. Bidragen från Stöttepelaren utgör endast en liten del av
civilsamhällets ekonomiska stöd till flyktingar. Men det är inte desto
mindre viktigt för de ungdomar som kan få sitt lilla bidrag via regelbunden kontakt med hjälpare.
Asylrättsrörelsen från 2015 är kanske den största folkrörelsen sedan
antikärnkraftsrörelsen. Sociala medier har varit avgörande för spridningen för att nå ut, men också för att hålla samman rörelsen. Vi som
har engagerat oss har lärt oss mycket om möjligheterna med sociala
medier, lärdomar som vi kommer att bära med oss i vårt fortsatta arbete för humanitet och mänskliga rättigheter.
Referenser: Se sid. 525
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6.4.2 Tusen barn tusen drömmar
Anna Lindberg, Janina Bengtsdotter
Den 6 januari 2021 kunde vi läsa ett inlägg i Facebookgruppen Tusen
barn tusen drömmar som skrivits av Arezu Karimi (15 år):
”Jag har något jag vill säga till dig som är av den uppfattningen att det
bara kom män till Sverige under flyktingvågen 2015. Sanningen är att
det kom både ensamma kvinnor och flickor och barn som, liksom jag,
kom med sina familjer. Jag är en femtonårig tjej som av Migrationsverket anses ha Afghanistan som mitt hemland. Jag var sju år när min familj valde att fly från krig och hedersförtryck och tre år senare kom vi
till Sverige. Vi trodde då att vår flykt äntligen var över.
Under fem år i Sverige har jag känt mig trygg, tillåtits gå i skola och
framför allt har jag fått känna mig fri. Jag pratar flytande svenska och
om någon frågade mig vilket land som är mitt hemland skulle svaret
utan tvekan bli Sverige.
Sedan en tid tillbaka har jag mest en känsla av ångestfylld otrygghet
som sliter sönder mig och min familj. Vi har ett utvisningsbeslut som
vunnit lagakraft och som vi kan inte överklaga och vår familj ska utvisas till Afghanistan.
Du kanske tänker: ’Varför är ni då kvar? Ett nej är väl ett nej?’ Handen på hjärtat, hade du återvänt till ett land som du flydde för livet
ifrån för att du vägrade sälja din dotter till en gammal man när delar av
din släkt krävde det? Hade du återvänt till ett land där du vet att din
dotter och fru helt saknar mänskliga rättigheter? Hade du återvänt till
ett land där du vet att din dotter kommer att bära hela familjens heder
på sina axlar med livet som insats?
Bara det att vi nu levt i Sverige är en dödsfara eftersom vi anses vara
västerländska. Hur ska vi barn som levt i Sverige i fem år – många har
även fötts i Sverige – klara oss i Afghanistan? Hur ska vi efter att ha levt
som svenska barn förstå att vi inte får gå ut utan godkänt manligt beskydd? En tonårsflicka som jag har ingen frihet i Afghanistan och varje
steg bevakas av en man. Nu måste vi lära oss att vi inte får spela fotboll,
cykla, eller någon annat vi tyckte var roligt i Sverige.
Och hela tiden måste vi alla vara på vår vakt för attacker och explosioner. Skulle du, om det gällde dig och din familj, verkligen återvända
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till ett land som Afghanistan med dina barn frivilligt?
Varför tas inte barnens skyddsskäl på allvar i asylprocessen? Kan du
verkligen anse att Afghanistan är ett säkert land att utvisa barnfamiljer
eller ens någon till? Enda anledningen att Sverige inte utvisat vår familj
och andra familjer från Afghanistan är att Afghanistan inte tar emot
barnfamiljer som tvångsutvisas på grund av att vi anses vara en särskilt
utsatt grupp.
Tyvärr tänker inte Migrationsverket så utan försöker istället tvinga
fram ett s.k. frivilligt återvändande genom att halvera dagpengen som
redan innan var mycket låg. Mina föräldrar önskar inget hellre än att
arbeta och lära sig svenska men det får de inte. Detta är en limbosituation där vi barn ser våra föräldrar brytas ner bit för bit av rädsla och
ångest. Det enda de vill är att ge oss barn friheten att leva utan krig och
förtryck.
Våra föräldrar vet vad de flydde ifrån och vi barn lever i en mardröm, dag som natt. Den värsta handlar om att gränspolisen stormar
in och tvingar oss att återvända. Vi barn är de som lär oss svenska
snabbast och blir våra familjers tolkar. När breven från Migrationsverket kommer är de nästan alltid på svenska och jag mår illa av ångest
när jag översätter dem.
Hur högt jag än försöker skrika, hur mycket jag än försöker skriva
och berätta, att vi, tjejer och kvinnor som kommer från länder där
kvinnor saknar rättigheter, finns här, så är det ingen som lyssnar, ingen
som ser, i vart fall inte de som har makten att förändra. I Sverige, som
beskrivs som det bästa landet för en flicka att växa upp i, ett land som
utnämner sig för att arbeta aktivt mot hedersförtryck, lever tusentals
flickor och kvinnor som har utvisningsbeslut till länder där våra rättigheter helt kommer att upphöra.
För ett år sedan tändes ett hopp när barnkonventionen blev svensk
lag den 1 januari 2020. Det visade sig vara ett falskt hopp för barnkonventionen gäller inte oss, vars föräldrar tog ett beslut att fly från krig,
bomber, talibaner, sharialagar och sedvänjor som tvångsgifte.
Min största rädsla är att tvingas till Afghanistan till kriget, bomberna, talibanerna, och att förlora allt jag lärt mig älska: mina vänner,
mina drömmar, min framtid, och istället bli en levande död i ett land
där jag som flicka är en handelsvara utan rättigheter eller mänskligt
värde.” (Arezu, 15 år)
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När Arezu och många andra tog sin tillflykt till Sverige 2015 var det
många som med öppna armar tog emot de asylsökande och stöttade
dem på en rad olika sätt. Samtidigt slöts också eviga och ömsesidiga
vänskapsband mellan dem som flytt krig och förtryck och svenska familjer. Svenska vuxna och barn fick nya vänner som blev kära familjemedlemmar: barn, barnbarn, bröder eller systrar.
När det gäller asylsökande från Afghanistan har kanske de flesta av
oss mest hört talas om de ensamkommande pojkarna. Att en stor del
av de asylsökande som anlände till Sverige 2015 var barn som kom
med sina föräldrar har det varit ganska tyst om. En sådan stor grupp
var afghanska barnfamiljer och det blev den gruppen som nätverket
Tusen barn tusen drömmar kom att fokusera på.
Fler och fler började förtvivla över tvärvändningen i svensk politik
efter november 2015, från en ”öppna-era-hjärtan-politik” till politiker
som signalerade ”kom-inte-hit-vi-vill-inte-ha-er-här”. Familjer blev
inte trodda när de berättade varför de flytt, trots att de hade liknande
berättelser som familjer som fått asyl före den tillfälliga asyllag som
började gälla 2016. Barnfamiljer, ofta med små barn och barn som var
födda i Sverige, fick domar i vilka det stod att familjerna saknade asylskäl och att de nu skulle utvisas. Barn skulle utvisas till ett krigshärjat
land som de hade lämnat för flera år sedan eller aldrig hade sett, till ett
land med ett språk som de inte behärskade och alltför ofta tillbaka det
manliga nätverk som de hade flytt från.
Det var barn som pratade skånska, dalmål, göteborgska, norrländska eller rikssvenska, gick på dagis eller i skola, spelade fotboll och
hade kompisar. Men det var också barn som dagligen fick torka, inte
bara sina egna, utan också sina föräldrars tårar. En del föräldrar, särskilt mödrar, var ofta så traumatiserade att de inte kunde prata om det
förflutna. Familjerna befann sig i en limbo-situation: Afghanistan ville
inte ta emot tvångsutvisade barnfamiljer och i Sverige försökte man
med olika medel få familjerna att frivilligt lämna landet. Ville de inte
skriva under att de reste frivilligt så skar Migrationsverket ner deras
dagersättning och försökte ”svälta ut dem”.
Många volontärer i Sverige försökte redan 2017 och 2018, oftast förgäves, få media att uppmärksamma dessa familjers situation, men intresset var svalt. Det var erbarmligt tyst i media om barnfamiljernas
svåra situation, men på Facebook började trådarna gå varma i olika
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grupper och aktivister och volontärer började förstå att det inte bara
var på den egna orten som det fanns barnfamiljer med utvisningsbesked. Det fanns tusentals över hela landet. En mängd olika nätverk
hade asylfrågor på agendan, men inget av dem hade barnfamiljers situation som sitt fokus.
Våren 2019 startade därför Facebookgruppen och nätverket Tusen
barn tusen drömmar på initiativ av två av de många hjälporganisationer som verkade i Sverige, Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF)
och Kompis Falun. Snabbt började aktivister och lite senare också barnfamiljer med utvisningsbesked från hela landet engagera sig i gruppen.
Vi trodde först att det fanns ett hundratal familjebarn, men snart reviderade vi till tusen. När vi undersökte saken hos Migrationsverket fann
vi att det fanns cirka 2 000 barn i familjer från Afghanistan och ytterligare flera tusen från andra länder, t.ex. Irak, som inte hade fått uppehållstillstånd och befann sig i limbotillstånd. Vi diskuterade om vi
skulle resa med ett stort antal barn till Stockholm och demonstrera
utanför riksdagen, för vi förstod att vi inte kunde nå politikernas hjärtan med några artiklar i dagspressen, ett reportage i lokalradion eller
TV; de måste få se dessa barn med egna ögon.
Vi planerade för en demonstration efter semestrarna sommaren
2019 och satte igång att förbereda detta, men samtidigt och oberoende
av dessa planer tog de afghanska barnfamiljerna saken i egna händer.
De var desperata och inledde en sittstrejk på Norra Bantorget i Stockholm. De kallade sin demonstration och sitt nätverk för Liv utan gränser. Med tanke på de umbäranden de utsatte sig för fick de väldigt lite
medial uppmärksamhet i ett semesterfirande Sverige.
Nätverket Tusen barn tusen drömmar samlade in pengar till de demonstrerande barnfamiljerna och bestämde sig för att hitta nya strategier. Vi skulle inte utföra ytterligare en dyr och energikrävande
demonstration eller överösa våra politiker eller media med text, statistik och torra fakta, utan med talande bilder och helst med personliga
möten. Nätverket bad föräldrar i familjer med utvisningsbesked att ta
bilder på sina barn där de höll upp en skylt på vilken barnen hade skrivit ner vad de ville göra med sin framtid. Vi fick hundratals bilder. Förtvivlade föräldrar, tonåringar eller volontärer beskrev familjernas
situation för oss och skräcken hos barnen, särskilt de lite äldre, som
fruktade vad som skulle hända dem vid en utvisning. Genom generösa
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bidrag från människor från hela Sverige samlades pengar in så att vi
kunde trycka upp 700 exemplar av en bok med lite kort bakgrundstext,
bilderna på barnen och krav till våra makthavare att barnfamiljer som
rotat sig i Sverige skulle få asyl och att hedersrelaterade asylskäl skulle
tas på allvar. Representanter för Liv utan gränser skrev ett öppet brev
till Morgan Johansson och det publicerades i boken. Kraven hade skrivits under av mer än tusen individer, många akademiker och andra
med god insyn i asylprocessen.
Samtliga statsråd och riksdagsledamöter fick ett exemplar av boken
och många av dem fick också ett mejl där vi bad om ett möte med
dem. De flesta svarade inte, men vi lyckades få ett möte den 16 oktober
2019 med fem representanter för socialdemokraterna och en för miljöpartiet. Vänsterpartiet hade vi redan träffat på demonstrationer tillsammans med Liv utan gränser. Gruppen som träffade politikerna
bestod av åtta afghanska barn från olika delar av Sverige, fyra
afghanska mödrar och representanter för Liv utan gränser, samt tre representanter för Tusen barn tusen drömmar. Det viktigaste mötet var
det med de fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna, eftersom vi
visste hur man i detta regeringsparti ändrat inställning från en tämligen generös migrationslagstiftning till en som låg på EU:s lägsta nivå.
Vi visste också att partiet var splittrat i migrationsfrågor.
Syftet med mötet var att nå dessa politikers hjärtan och väcka en insikt om det orimliga i barnens situation och deras dystra framtidsutsikter vid en utvisning. På mötet undvek vi vuxna att prata så mycket
själva och vi bad de fem ledamöterna att inte heller säga så mycket utan
ge plats åt barnens berättelser. Och dessa barn, såväl de yngsta som
tonåringarna, gjorde en fantastisk insats med sina berättelser. Vi såg tårarna rulla på de lyssnande riksdagsledamöterna och vi hörde dem
säga ”Vi måste försöka göra något för dessa barn”. Vi hade med oss ett
TV-team från barnprogrammet Lilla Rapport och fick några dagar senare också ett litet inslag i Rapport. Vi planerade att försöka få möten
också med KD, M, L och C, men trots idoga försök lyckades vi aldrig
med det, även om vi från både M och C fick vaga löften om att mötas i
december 2019. I mars 2020 drabbades Sverige av pandemin och plötsligt var det inte bara tystnaden från dessa partier som hindrade oss att
komma vidare. Det var helt enkelt inte längre läge att försöka samla
barn och åka till Stockholm.
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Efter mötet med politikerna i riksdagshuset i oktober 2019 hade vi
visst hopp. De hade ju trots allt lyssnat på barnen och sagt sig vilja försöka att hjälpa dessa barn. Vi tror att de ville, vi vill tro att de försökte,
men uppenbarligen lyckades de inte övertyga majoriteten av sina kollegor i Migrationskommittén. Även om det i förslaget till en ny migrationslagstiftning finns vissa, om än minimala, ljusningar så ser det
mest ut som om den retorik som innebär hårdare tag har fått övertaget.
Tusen barn tusen drömmar, som nu har över 2 000 följare, började
2019 som en temporär kampanj att påverka våra makthavare vid ett
specifikt tillfälle. Facebook-gruppen har sedan dess fortsatt binda samman aktivister och barnfamiljer med utvisningsbesked från Sverige.
Nu, mer än 15 månader efter vår kampanj i riksdagen, ser vi med bestörtning att de flesta av de barnfamiljer som på olika vis har försökt
upphäva sina utvisningsbeslut inte har lyckats. Många är nu så desperata att de trots pågående pandemi väljer att fly från Sverige. Under en
enda dag i oktober 2020 befann sig tio barnfamiljer på en färja till
Tyskland från södra Sverige. Nästa dag var det lika många. Och nästa.
Barnfamiljerna som lämnade Sverige hade hört talas om familjer som
tidigare hade nekats asyl i Sverige men som blivit lyssnade på i andra
europeiska länder och där fått asyl, vilket gav dem hopp.
Hur det ska gå för dessa familjer är ovisst. En del av familjerna väntar på asylboenden i andra europeiska länder. En del familjer har blivit
s.k. Dublin-fall och kan förväntas bli tillbakaskickade till Sverige, där
de kommer att stå utan all försörjning. Några kanske får uppehållstillstånd i Tyskland eller Frankrike.
Tusen barn tusen drömmar fortsätter även under 2021 som en plattform där aktivister och barnfamiljer utbyter erfarenheter och ger varandra råd, och där nätverkets medlemmar diskuterar nästa drag. Vi vet
ännu inte vad som väntar oss under 2021 även om vi kan ana att det
inte kommer bli till de utvisningsdrabbade barnfamiljernas fördel.
Tusen barn tusen drömmar är ett av många nätverk som binder samman alla dem som hörsammade uppmaningen ”öppna era hjärtan”
och de många familjerna med tillsammans tusentals barn som fortfarande hotas av utvisning. Genom samarbete med individer, andra nätverk och organisationer som motsätter sig Sveriges inhumana migrationspolitik ger vi varandra styrka i kampen. Tillsammans med dem
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skapar vi också en länk tillbaka till Sverige för de barnfamiljer som
flytt, och som fortsätter att fly, till en oviss framtid i övriga delar av Europa eller kanske också utanför Europa. För oss är de en del av Sverige.

6.4.3 Frivilliga familjehem – en ny företeelse
Ingrid Eckerman
Det var de 35 000 ensamkommande ungdomarnas förtjänst att många
i det svenska samhället fick upp ögonen för hur asylprocessen går till
och vad den innebär.
Barn utan vårdnadshavare (BUV) placerades antingen i familj eller i
HVB-hem. Olika kommuner föredrog den ena eller den andra varianten. De ungdomar som kom till en svensk familj fick ofta ett stort socialt nätverk. Med stöd av regeringspengar startades integrationsprojekt
som fotbollslag och musikgrupper. Andra som lärde känna ungdomarna var personalen i HVB-hemmen, lärare och övrig skolpersonal,
bibliotekarier, i vissa fall kristna församlingar.
Tidigare ålades varje kommun att enligt socialtjänstlagen sörja även
för asylsökande ”unga vuxna”, dvs. myndiga ungdomar, tills de fyllde
21 år. Genom en ändring i ersättningssystemet 1 juli 2017 upphörde
kommunernas skyldigheter för asylsökande ungdomar när de fyllde eller blev uppskrivna till 18 år. Från en dag till en annan förlorade de
sina gode män, sin bostad och sin relativt höga materiella standard.
Detta uppmärksammades av alla som redan var engagerade runt
ungdomarna. Våren 2017 fick de första ungdomarna lämna sina hem
för att inkvarteras på något vuxenboende, kanske ett gammalt sanatorium i norra Sverige, utan bussförbindelse till skola. Ungdomarna var
fortfarande efter ett drygt år i Sverige labila, ofta deprimerade, och for
illa av att åter ryckas upp och dessutom placeras tillsammans med
olyckliga vuxna män. Det var också nu som antalet självmord steg i
höjden (se kapitel 5.2).
Hjälparna kunde inte stillatigande se på. De upplät sina egna hem,
men engagerade också sina personliga kontaktnät för att hitta ”frivilliga familjehem” som utan ersättning erbjöd en sängplats. Större organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Stadsmissionerna och
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kyrkorna hjälpte till. I facebookgrupper arrangerades ”bostadsförmedlingar” som fungerade oväntat väl, tills behoven blev allt för stora.
Det bildades lokala organisationer och nätverk i snart sagt varje
kommun, och en del av dem organiserade sig i det större nätverket
”Frivilliga familjehem”. Där, liksom genom de stora organisationerna,
kan man få fram vissa siffror på hur många som engagerade sig. Sammanlagt kan det ha varit 10 000 personer som hjälpte 15 000 ungdomar med sängplats. En av dessa många föreningar presenteras nedan.
Denna utflyttning från HVB-hem och offentligt ersatta familjehem
till ideella familjer och deras nätverk medförde att en betydligt större
del av civilsamhället lärde känna de ensamkommande. Detta har i sin
tur bidragit till de starka protesterna mot hanteringen av de unga.

6.4.4 Frivilliga familjehem i Österåker
Åsa Jönsson Tysén
Frivilliga Familjehem i Österåker (FFHÖ) är en av oräkneliga ideella
familjehemsföreningar i Sverige. Föreningen är en del av ett nätverk
skapat tillsammans med andra frivilliga familjehemsföreningar i närliggande kommuner i Stockholmsområdet. Tillsammans arbetar vi
över kommungränserna för att kunna stötta varandra och fånga upp,
nå och hjälpa ensamkommande barn och ungdomar som i annat fall
riskerar hemlöshet och utanförskap. Utöver detta nätverk har FFHÖ
ett omfattande samarbete, både lokalt och nationellt/internationellt,
med andra ideella föreningar, nätverk, organisationer och samfund. Vi
samarbetar också med tolkar, offentliga biträden, advokater och med
enskilda engagerade inom civilsamhället, den statliga och kommunala
offentligheten och politiken.
Hösten 2015

Under november – december 2015 arbetade jag tillsammans med en
kollega med en tillfällig daglig verksamhet i Österåkers kommun. Verksamheten var riktad mot den stora grupp av ensamkommande ungdomar som under hösten anlänt till kommunen och hade som syfte att
skapa en meningsfull daglig sysselsättning för ungdomarna, fram tills
den vanliga skolan kommit igång. Verksamheten innehöll lättare
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svenskundervisning ur ett behovsrelaterat perspektiv och blev mycket
uppskattad. Många var de volontärer som slöt upp. Trots att de ungas
mående var rejält påverkat efter många veckor på flykt med hemska
upplevelser i bagaget kunde vi alla se hur lättnaden över att äntligen ha
fått landa i Sverige gav dem förnyad kraft och livslust. Det var verkligen
helt makalöst att få uppleva. Dagarna som vi hade tillsammans kom att
präglas av skratt och glädje och stor entusiasm. Verksamheten upphörde vid årsskiftet 2015/2016, men kontakten med många av ungdomarna fortsatte för min del även efter det.
Föreningen startar

2017 försämrades plötsligt läget drastiskt för de av ungdomarna som
fortfarande befann sig i asylprocess. I samband med att de fyllde 18 år,
alternativt blev uppskrivna i ålder till 18 år, räknades de inte längre
som barn och förlorade på dagen rätten att få bo kvar i kommunen i
kommunal regi. Det blev upptakten till vårt, mitt och min man Tomas
Tyséns, engagemang och orsaken till varför vi startade upp vår ideella
förening, Frivilliga Familjehem i Österåker (FFHÖ), som nu har 90
medlemmar.
Vårt fokus blev att tillsammans med andra föreningar och engagerade i civilsamhället hitta frivilliga familjehem/boenden i kommunen
till dessa ungdomar. Tillräckligt många så att ingen av dem skulle behöva dras upp från sitt sociala sammanhang med skola, vänner och familj, för att flytta till något av Migrationsverkets flyktinganläggningar
ute i landet. In hos oss, Tomas och mig, flyttade två ungdomar. Senare
kom ytterligare sju när boendekrisen eskalerade och vi inte ville att någon skulle behöva flytta eller bo på gatan, ens för en natt eller två.
Den insats som gjordes gav lyckat resultat. När 2018 gick mot sitt
slut hade boendelösningar hittats i princip till alla de ungdomar som
hotats med förflyttning. Cirka 55 ungdomar bodde i frivilliga familjehem. Ytterligare cirka 20 ungdomar, tidigare boende i bland annat
Täby kommun, hade fått flytta in i hus som FFHÖ hyrde.
En anledning till att vi lyckades så bra var sannolikt att Tomas i anslutning till att föreningen startades skapade en hemsida[1] och en facebooksida[2] som beskrev vår verksamhet och som vi hela tiden
uppdaterade. Bland annat skrev vi ut antalet ungdomar som riskerade
att behöva flytta från kommunen, och för varje nytt familjehem/bo-
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ende som hittades, skrevs det antalet ner. Vi gjorde även kortare presentationer/reportage med familjer som tagit emot en ungdom. Istället
för det negativa lyftes det positiva fram. Sammantaget tror vi att det bidrog till att fler var villiga att öppna upp sina hem. Detta koncept skapat kring ”frivilliga familjehem” delades vidare till andra ideellt
engagerade i kommuner kring Stockholm och till Norrköping och Söderköping. Vi blev tillsammans ett starkt nätverk av föreningar som
alltsedan dess haft ovärderligt stöd av varandra.
Läget försämras

Vid uppstarten av FFHÖ 2017 var vi övertygade om att ”allt” skulle
lösa sig när väl asylutredningen var över och ungdomarna fått uppehållstillstånd. Vi trodde verkligen inte att läget kunde bli värre eller att
ungdomarna i vår närhet skulle kunna drivas till att må ännu sämre. Vi
hade fel.
För oss och vår förenings del försvårades arbetet av att Österåkers
kommun inte var odelat positiv till våra insatser. Strax innan jul 2018
ålades föreningen ett återbetalningskrav på cirka en halv miljon kronor. Återbetalningskravet gällde en del av det bidrag på 1 080 000 kronor som föreningen blivit tilldelad av Österåkers kommun i början av
2018. Beloppet var cirka en tredjedel av det statsbidrag som Österåkers
kommun dittills fått sig tilldelat sig av staten efter regeringsbeslut taget
i juli 2017. Statsbidraget syftade till att hjälpa till att lösa boendeproblematiken i Sveriges kommuner kopplat till gruppen ensamkommande unga asylsökande som under den långdragna asylprocessen
blivit 18 år och därför annars skulle behöva flytta från kommunen.
Bidragspengarna som föreningen fått hade under januari – juni
2018 fördelats som kostnadsersättning till de familjer som hade ungdomar boende hos sig. Motiveringen till återbetalningskravet var att
kommunen ansåg att föreningen hade stöttat och hjälpt ”fel” ungdomar[3]. Efter stora protester från civilsamhället, med enormt stöd från
andra ideella föreningar samt vissa lokalpolitiker[4], drogs kravet i mitten av juni 2019 tillbaka till allas vår lättnad[5].
Den summa som Österåkers kommun sammanlagt tog emot från
staten som bidrag/kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande uppgick till 4 028 560 kr[6]. Av den summan fick FFHÖ alltså
ungefär en fjärdedel – detta trots att vi under hela denna period var
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den enda stödinsatsen i kommunen riktad mot den grupp som statsbidraget var ämnat för.
För ungdomarnas del försämrades läget katastrofalt när de första
avslagsbesluten på deras asylansökningar slog ner som bomber i deras
liv. För många skedde det dessutom samma dag som de fyllde 18 år,
samma dag som de också tvingades bort från sina boenden i kommunens regi. Paniken, skräcken och den förtvivlan som följde med avslagen för alla som drabbades var djupt traumatiserande, liksom ångesten
hos dem som fortfarande väntade på besked. Även vi som fanns i deras
närhet påverkades starkt. Dels utifrån de känslomässiga band vi hade
till ungdomarna och dels för att vi, sedan ungdomarna fyllt 18 år och
inte längre hade någon god man, var de enda som de kände att de
kunde vända sig till när de behövde hjälp.
Asylprocessen

Till en början trodde vi att Migrationsverket begått misstag när de fattat besluten om avslag. Vår tilltro till rättsprocessen var stor och vi var
helt säkra på att avslagen självfallet skulle ändras till bifall vid en överklagan till Migrationsdomstolen. Vi kunde inte föreställa oss något annat, efter att ha fått ta del av det avskyvärt hemska som ungdomarna
varit med om och som också orsakat deras flykt.
Det var den tron och övertygelsen som gjorde att vi satte igång att
granska Migrationsverkets beslut. Vi jämförde besluten med intervjuprotokollen från asylutredningarna, tog hjälp av egna tolkar, skrev rättelser/tillägg och tog kontakt med handläggare på Migrationsverket. Vi
jobbade tillsammans med eller – i de fall det blev tvunget på grund av
undermålighet – mot eller vid sidan av ungdomarnas offentliga biträden. Vi, liksom andra familjer i FFHÖ, följde med till Migrationsverket
som stödpersoner och vittnen vid asylintervjuer, och till domstol när
en överklagan lett till muntlig förhandling. Vi gjorde ljudupptagningar
vid möten och intervjuer för att ha som bevis och jämförelseunderlag.
Vi läste på om säkerhetsläget i Afghanistan där de allra flesta av våra
unga hade sitt ursprung, om olika minoriteters extra utsatthet och om
de ökade riskerna kopplade till bland annat konvertering, ateism och
HBTQ. Vi fördjupade oss i vår svenska migrationslagstiftning och i
FN:s regler om mänskliga rättigheter. Vi blev mer och mer insatta och
pålästa, samtidigt som fler och fler fel och brister framkom.
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Det var inte bara ”misstag” så som vi först trott, utan det vi såg var
felaktigheter som var satta i system och som upprepades och återkom i
de flesta av ungdomarnas enskilda asylärenden. Inte bara i Migrationsverkets förfarande, hantering och dokumentering under asylutredningarna, utan även kopplat till vissa offentliga biträden och till tolkar
som inte tolkat rätt och därigenom bland annat undergrävt ungdomarnas trovärdighet. Felen och bristerna fanns och hängde kvar under hela
asylprocessförfarandet, från Migrationsverket, via Migrationsdomstolen till sista beslut taget av Migrationsöverdomstolen.
Haveri och förändrad kamp

Det var under lång tid svindlande ofattbart för oss att greppa att det vi
var med om och bevittnade hände på riktigt. Vi kunde inte/ville inte
tro att våra svenska migrations-, trygghets- och rättssystem, som vi så
blint litat på, kunde fallera så totalt och att de, som vi uppfattade det,
också tilläts göra det. Här i Sverige. Inte i Afghanistan eller något annat
korrupt land, utan här.
När vi till slut accepterade det, efter dagars, nätters och månaders
slit, så förändrades vårt engagemang ytterligare. Vår kamp handlade
inte längre ”bara” om att ideellt hjälpa och försvara våra ungdomars
rättigheter, utan gällde därifrån även oss, våra liv, vårt Sverige, vår egen
rättssäkerhet. Breven/mailen som vi skickade till politiker och beslutsfattare, inläggen och kommentarerna på Facebook och Twitter, insändarna och artiklarna, samtalen med vänner och bekanta kom nu även
att bli våra vittnesmål om det vi upplevde som ett skrämmande haveri
i Sverige.
Nya gymnasielagen och dess följder

Under samma period som allt detta skedde röstades den nya gymnasielagen (NGL) igenom den 7 juni 2018. I vissa avseenden och för vissa
ungdomar kom den som en lättnad. För andra inte. Lagens obegripliga
gränsdragning för vem som omfattades gjorde att många föll rakt igenom, vilket ledde till att alla mådde oerhört dåligt.
Vi som stod vid de ungas sida fick än mer att hantera och än fler
migrationsbollar att jonglera med när ytterligare en tidspressad bevisjakt påbörjades. Denna gång handlade det om att hitta uppgifter som
bekräftade ankomstdatum och datum när ungdomarna för första
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gången yttrat en önskan om att söka asyl i Sverige. Uppgifter som inte
hade registrerats hos Migrationsverket, då de tappats bort i spåren av
det kaos som uppstått när så många anlänt samtidigt hösten 2015.
Uppgifter som man ibland, om man var nitisk, envis och hade tur,
kunde finna som en notering hos en socialtjänst någonstans i Sverige.
Uppgifter som, även då vi lyckades få fram dem, inte säkert ansågs tillräckliga som bevis. Det kunde till exempel bero på vilken instans –
Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen – som hade hand om ungdomens ärende och fattade beslutet.
Detta hände två av våra ungdomar med exakt lika bakgrund och bevis. Den ena gavs uppehållstillstånd via NGL och den andra inte. För
den sistnämnda hann vi skriva ett verkställighetshinder som också avslogs. Vi tvingades till avsked i mars 2019 då han flydde vidare till
Frankrike, där han fortfarande befinner sig. Under hösten 2018 och våren och sommaren 2019 var det flera av våra ungdomar som fattade
samma beslut och flydde vidare från Sverige. Alla utom en sågs som
Dublin-ärenden, men ingen av dem hann skickas tillbaka till Sverige
inom utsatt tid och fick därmed möjlighet att på nytt söka asyl. Fyra av
dem har därefter fått uppehållstillstånd i Frankrike och ytterligare en i
ett annat europeiskt land. Flera väntar fortfarande på att få komma på
intervju och en har vi mer eller mindre tappat kontakten med.
För dem som omfattades av NGL har livet inte heller varit lätt, trots
de tillfälliga uppehållstillstånden (TUT). Kraven som är knutna till
NGL är svåra att uppfylla. För att ungdomarna ska kunna nå så långt
som till permanenta uppehållstillstånd (PUT) krävs både enorma insatser av dem själva och en stor portion tur. När något händer som
omkullkastar planeringen blir det än svårare. Det kan gälla psykisk/fysisk ohälsa, nytillkomna/förändrade krav kopplat till NGL eller en coronapandemi vars framfart helt förändrar förutsättningarna för att
kunna skaffa fast jobb/tillsvidareanställning efter fullföljda studier. Då
ska det nästan till ett under för att de ska kunna nå hela vägen fram.
Ett under som understötts/understöds av alla oss engagerade, inom
föreningen och civilsamhället, i skolvärlden och på arbetsmarknaden,
som sett och ser vinningen i att ungdomarna klarar det. Tillsammans
har vi på olika sätt, utifrån våra positioner och professioner, funnits
med längs hela denna resa genom NGL:s vindlingar. Upprepade gånger
har vi sökt efter svar för att få klargjort och befäst av Migrationsverket
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vilka krav som gäller, men också fått se samma krav ändras över tid.
När det har behövts har vi bistått i studier och kontakter med skola,
CSN och sjukvård samt stöttat vid ansökningar om förlängnings av
uppehållstillstånden, då minsta fel kan innebära avslag. Vi har försökt
förbereda dem för nästa stora utmaning: att under en pågående pandemi hitta ett jobb inom sex månader efter avslutade studier. Tomas är
en av dem som står bakom uppbyggandet och drivandet av kampanjen
REDO och Arbetskraftsförmedlingen[7] och har också inom FFHÖ arbetat intensivt med att hitta jobb för de unga i vårt nätverk.
Sammanlagt var det 39 av våra ungdomar som från början omfattades av NGL. Läget i skrivande stund är att några av dem inte klarat
kraven under studietiden och därmed har förlorat eller löper stor risk
att förlora sina tillfälliga uppehållstillstånd. Elva unga är klara med sina
studier. Nio av dem har på egen hand eller genom stöttning hunnit
hitta ett arbete som uppfyller kraven och ska ansöka eller har ansökt
om permanent uppehållstillstånd. De övriga två söker fortfarande tillsvidareanställning. Hur framtidsmöjligheterna ser ut för de övriga, att
efter avslutade studier hitta arbete som kan leda till permanent uppehållstillstånd, vet vi inte. Det vi däremot vet är att många av dem redan
nu arbetar som timanställda på bland annat äldreboenden i kommunen, och har gjort det alltsedan de fick arbetstillstånd.
Papperslösa unga

Vi har även ungdomar som valt att stanna kvar i Sverige som papperslösa. Dessa har vi och föreningen, tillsammans med andra ideellt engagerade och involverade, valt att fortsätta stötta på olika vis. Det är en
självklarhet. De är våra familjemedlemmar och nära vänner, skolkamrater, lagkamrater och arbetskollegor. Inte skulle vi överge dem, tillåta
att de hamnar på gatan med risk för att dras in i kriminalitet och annat
elände. Aldrig.
Några av de tidigare papperslösa har vi följt genom hela asylprocessen och dess avslag, genom verkställighetshinder som gett förnyad
prövning och därefter uppehållstillstånd. En av dem satt flera månader
i förvar i väntan på utvisning. Andra ungdomar har inte haft samma
tur och har genom deportation tvingats tillbaka till Afghanistan. En av
dem planerar att ansöka om arbetstillstånd i Sverige och två flydde vidare och befinner sig nu åter i Iran.
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Sammanlagt har över 100 ungdomar fått stöd och hjälp via FFHÖ
sedan start 2017. Ekonomiskt och praktiskt har föreningen fått ovärderlig hjälp av andra föreningar, organisationer och samfund, samt ett
starkt civilsamhälle.
Det ideella engagemangets kostnad

Kostnaden knuten till ett ideellt engagemang som detta, som löpt under många år, går inte att värdera och beräkna. Ekonomiskt, trots de
bidrag som föreningen fått att använda för de ensamkommandes behov och överlevnad, har vi för egen del förlorat ogreppbart mycket. Likaså i tappet av tillit till vårt lands styre och samhälls- och
trygghetssystem. Vår hälsa, både den psykiska och fysiska, har farit väldigt illa och vi, våra liv och våra relationer till vänner och anhöriga har
i många fall förändrats. I vissa fall i sådan grad att de inte längre finns
kvar.
Samtidigt har vi vunnit storslam. Ren vinst i alla de nya vännerna
och fantastiska kontakter som vi fått enbart genom vårt engagemang.
Det har också fått oss att växa i oss själva, som medmänniskor och
medskapare av vår samtid här och nu. Vi tror också att vi i och med det
har varit med om att positivt påverka vår framtid.
Det är stort.

Referenser: Se sid. 526
Se även

Flemström C. Det obekväma civilsamhället – exemplet frivilliga familjehem. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi
om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021
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Rapport över senaste insamlingarna
Eva Hållsten. Postat på Facebook 27 april 2021
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Biljetter till två som tvingas fly från Sverige
Mat till en kvinna och man i Afghanistan
2 färjebiljetter till Tyskland
Tåg flera gånger till en kille i Frankrike som tvingas inställa sig på
en prefecture långt från sin bostad, vecka efter vecka när hans
ärende ska upp i domstol i helt annan ort
Mat och taxi till killen som fastnat i Kabul
Hjälp till 3 stycken 18-månaders i Frankrike
Tåg och mat till killar som släppts från förvar i Sverige
Matpengar till 3 killar som flyr från Sverige
Mat till kille som släppts från förvar i Sverige
Mat till en i Afghanistan
Mer tågkostnader för dem som släppts från förvar i Sverige
Tågkostnader för dem som deporterats tillbaka till Sverige från
Tyskland för att komma till en bostad vi ordnat
Färjebiljetter till flera barnfamiljer som tvingas fly från Sverige
Hjälp med visumkostnader till killen som fastnat i Kabul, som
måste ta sig till Indien för att ansöka om speciellt visum där tillbaka till Sverige
Sedan har jag säker glömt något också ...

Alla dessa kostnader är som vanligt till dem som inte kunnat klara
den finansieringen på egen hand.
Tusen tack alla bidragsgivare för att vi tillsammans kan hjälpa så
många som ber om stöd. Jag är så imponerad över att vi kan göra
skillnad!
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6.5 Flyktingarna kämpar för sin sak
Karin Fridell Anter
De människor som har sökt asyl i Sverige har redan genom att ta sig hit
visat att de är aktiva människor med både initiativkraft och förmåga
att skapa förutsättningar för ett drägligt liv. I sitt nya sammanhang har
många av dem organiserat sig i grupper och nätverk som arbetar för
integration och erkännande i det svenska samhället och, när det behövs, kämpar för att få uppehållstillstånd.
Dessa organisationer skiljer sig från traditionella invandrarföreningar av typ Kurdiska kulturföreningen, Somaliska riksförbundet
och Palestinska folkets förening. Den typen av föreningar samlar människor med samma ursprungsland eller språk, erbjuder kulturell gemenskap och arbetar för gruppens intresse i förhållande till det
svenska samhället. Ibland driver de också politiska frågor som berör
ursprungslandet.
I den nya sortens organisationer samlas nyanlända och asylsökande
utifrån sina likartade roller i det svenska samhället, ofta oavsett nationalitet eller kulturell tillhörighet. Flera sådana föreningar eller nätverk har
skapats av ensamkommande ungdomar som genom skolgång och
boende snabbt lärt sig svenska språket och kunnat organisera sig oavsett
ursprung. Några av dem presenteras nedan. I kapitel 6.4.1 om nätverket
Stoppa utvisningarna! beskrivs hur ungdomarnas roll har gått från
hjälpbehövande barn till kompetenta medkämpar.
Ungdomars och barnfamiljers nätverk

Ensamkommandes förbund bildades i Malmö 2013 och växte i styrka
och betydelse efter 2015. Organisationen startades och drivs av ensamkommande och unga nyanlända själva och är religiöst och politiskt
obunden. 2021 finns ett riksförbund med 19 lokalföreningar med sins
emellan ganska olika grad av organisering och verksamhet. Förbundets
grundare Omid Mahmoudi belönades 2018 med utmärkelsen Kompassrosen från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap[1].
Ensamkommandes Förbund i Malmö[2] driver Mötesplats Otto i
stadsdelen Värnhem. Verksamheten riktar sig framför allt till nyanlän-
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da barn och unga upp till 25 år och besöktes år 2016 av över hundra
ensamkommande ungdomar varje dag. År 2021 har verksamheten utökats och det sker ett samarbete med många andra organisationer.
Man erbjuder läxhjälp, mellanmål, social och juridisk rådgivning, middagar, simning, fotboll, gitarrkurs och fadderverksamhet. Man har
också föreläsningar och workshops i ämnen som hälsa, drogprevention, sexuell hälsa och jobbsökande. Dessutom arrangeras en mängd
fritidsaktiviteter och läger, och man driver projekt kring bland annat
drogberoende och psykisk hälsa.
Arbetet sker i samarbete med Fritidsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, ABF Malmö och Skolverket. Bland finansiärerna finns också H.M. Drottning Silvias stiftelse
CATCH, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF,
Skolverket och Allmänna Arvsfonden.
Ensamkommandes förbund Stockholm (EFS)[3] grundades 2015.
Medlemmar och styrelse är unga mellan 12 och 26 år som är nya i Sverige. Man anordnar läxhjälp och fritidsaktiviteter och firar högtider
tillsammans. En speciell tjejgrupp syftar bland annat till att flickor och
unga kvinnor som är nya i Sverige ska lära känna etablerade svenskar,
och detsamma gäller ett språkcafé där man på engelska diskuterar viktiga ämnen som klimatförändringar, kärlek och integration. Med finansiering från Arvsfonden och Länsstyrelsen drivs projekten Hopp
med Jobb och Hållbar Framtid, som på olika sätt stöttar nyanlända
ungdomar till etablering på den svenska arbetsmarknaden[4].
Ung i Sverige bildades i augusti 2017 då några afghanska ungdomar
inledde en sittstrejk på Mynttorget i Stockholm, med krav på att utvisningarna till Afghanistan skulle stoppas. Den då 17-åriga Fatemeh
Khavari var förgrundsgestalt. Aktionen växte snabbt till en stor manifestation och flyttades till Medborgarplatsen. Svenskar i alla åldrar anslöt sig och stödde sittstrejken på olika sätt, men initiativet och
besluten låg hela tiden hos den ursprungliga gruppen ungdomar[5].
Liknande manifestationer hölls även på andra platser i landet[6] och
blev ibland grunden till nya organisationer[7].
Efter nästan 60 dagars sittstrejk upplöstes manifestationen i Stockholm. Ung i Sverige fortsatte att vara en informell koordinator av pro-
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testaktioner men övergick gradvis till att bli en nätbaserad opinionsbildare. 2021 presenterar man sig på följande sätt: ”Vi jobbar för ett
öppet och inkluderande samhälle där barn och unga som har kommit
till Sverige har lika rättigheter och möjligheter som andra barn och
unga i Sverige”[8]. Namnet Ung i Sverige togs upp av liknande nätverk
och solidaritetsgrupper på andra ställen än i Stockholm, med liknande
mål och gemensamt nätverkande men utan formellt organisatoriskt
samband. 2018 belönades Fatemeh Khavari med Equmeniakyrkans
Martin Luther King-pris [9].
Många av de afghanska ensamkommande ungdomarna, med eller utan
uppehållstillstånd, har fått Raoul Wallenberg-akademins utmärkelse
Ungt kurage [10, 11]: Bismillah Zahedi 2016, Ahmad Rahimi 2017, Ali
Zardadi och Zahra Samadi 2018, Muhammad Juma Muhammadi
2019, Samiaullah Amiri och Abdolah Hoseini 2020.
Liv utan gränser bildades när en ny sittstrejk hölls i Stockholm sommaren 2019. Denna gång var det afghanska barnfamiljer som kämpade
för att få stanna i Sverige. Sittstrejken möjliggjordes tack vare stöd från
de ”gamla” kämparna från ungdomarnas sittstrejk. Nätverket ger möjlighet till i första hand kontakt mellan familjerna som är spridda i Sverige, och i andra hand kontakt med svenska hjälpare [12]. Se vidare
kapitel 6.4.2.
Andra nätverk

Andra flyktinggrupper som kämpar för uppehållstillstånd har bildat
mer eller mindre stabila nätverk. Dit hör grupper för statslösa palestinier samt irakiska och iranska flyktingar.
I mars 2020 tog kulturarbetaren Atoosa Farahmand initiativ till
kampanjen Jag är 2015 [13] som snabbt ledde till en mängd inlägg i
sociala medier. Syftet var att med positiva exempel visa en annan sida
än de gängse av den stora flyktinginvandringen. En liknande grupp är
Nysvenskar i Sverige [14]. Båda grupperna uppmanar sina medlemmar att berätta om hur de kommit som flyktingar och lyckats etablera
sig här, som levande exempel på att flyktingarna är en tillgång för Sverige och som uppmuntran för dem som ännu inte lyckats.
Flyktingar runt om i Sverige har bildat mindre föreningar för att
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stärka varandra i asylprocessen och för att diskutera de nya frågor som
de har mött i sitt nya land. Ett exempel är Ateister och agnostiker i
Gävleborg [15]. Föreningen har bildats av afghanska flyktingungdomar
som har lämnat islam, och vill erbjuda sina medlemmar en trygg samtalsgrupp och en gemenskap som motsvarar den som troende människor finner i sina församlingar.
Referenser: Se sid 526
Se även

Harling M, Samadi Z, Saadat H. Sittstrejken i Göteborg – att ta plats
för dem utan plats. I: Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?
En antologi om människor på flykt. Red. Elsrud T, Gruber S, Lundberg A. Linköpings universitet 2021.

Vittnesmål från sittstrejken 2017
Ali Zardadi. Tidigare publicerad i Internationalen 1 september 2017.
Sedan tre veckor har jag och andra ungdomar sittstrejkat på Medborgarplatsen i hopp om att inte tvingas till krig, diskriminering och förföljelse. Saker som vi flytt ifrån. Vi stöds av tusentals andra, vuxna
människor som brinner för mänskliga rättigheter, som bryr sig om
oss, som vill att vi ska vara trygga, som vill att vi ska få leva.
Under dessa veckor har vi suttit och sovit ute dag som natt, under
regn, under kyla, under rasistiskt hot. Tillsammans har vi värmt varandra, tillsammans har vi visat kärlek, tillsammans har vi skapat en
av de största ungdomsrörelserna som gör sina röster hörda, som inte
blir tysta, som inte ger upp och som ser att världen går att ändra. Att
kriget går att stoppa, att hatet går att släcka, att ljuset går att tända, att
vårt mänskliga hjärta ännu slår.
Detta är möjligt i detta vackra land Sverige. Detta är inte möjligt i
det krigsdrabbade landet Afghanistan. När vi tvingas till Afghanistan
kommer vi förföljas, vi kommer att förföljas på grund av vår etniska
tillhörighet, på grund av vår religiösa tillhörighet, på grund av att
några av oss konverterat, på grund av att några av oss inte längre tror
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på Gud, på grund att några av oss har haft utomäktenskapliga relationer, på grund av att några av oss protesterade mot tvångsgifte, på
grund av att några av oss inte är oskulder längre, på grund av att vi utnyttjar vår rättighet att uttrycka oss, leva fritt, för att vi har insett att
kärleken är fri.
Nu ska detta tas ifrån oss, vi ska tvångsutvisas. Vi som har förlorat
vårt land, vi som har varit på flykt hela livet, vi som trott på Sverige, vi
som trodde Sverige var säkert för oss, vi som trodde att vi var räddade. Vi visste inte att våra liv är en boll på en fotbollsplan som drivs
runt, några nickar oss, andra sparkar oss i alla möjliga riktningar. Vi
har blivit den livlösa bollen i de politiska spelen mellan olika länder.
Vi som inte kunnat, inte kan påverka våra liv, vi vars inriktning i livet
bestäms av andra. Vi som styrs dit där vi inte kan inte uppleva vår
mänskliga värdighet. Vi är den livlösa bollen på den politiska planen.
Vi försöker, vi kämpar, vi driver frågan om vårt liv, vi påverkar och
skapar opinion för att få liv i den livlösa bollen. Vi bryr oss inte vilket
lag som vinner den politiska matchen, vi vill rädda oss från alla hårda
slag i ansiktet, vi vill rädda oss från att bli sparkade i alla olika riktningar, vi vill få liv i den livlösa politiska bollen.
Har politiker insett hur de behandlar oss? Var det vi barn som
gjorde att vårt öde blev som det blev? Ni har lekt med våra liv, ni har
förstört våra liv, ni har slagit och sparkat sönder oss, det räcker för
oss, det är nog nu! Köp en ny boll! Vi vill inte längre vara de politiska
spelens boll.
Sittstrejken kommer att fortsätta, Medborgarplatsen har blivit vårt
pumpande hjärta, blodet är i cirkulation, vi börjar få liv, vi är inte och
kommer inte vara den livlösa bollen längre. Vi vill inget mer än att ni
tänker om och tänker rätt, ni gör om och ni gör rätt, ni låter oss
stanna, för att vi ska bygga detta vackra land ännu vackrare.
Vi har fått uppleva något så vackert i detta land i form av mänskligt
värde, som sätter spår i våra liv, som blivit minnen för livet. Vi vill och
vi kan bidra till utvecklingen i detta land. Vi kan också bidra till utvecklingen i omvärlden.
I Afghanistan får vi inte denna chans och därmed inte möjlighet att
påverka. För enligt extremister har vi fel ras, fel religion, fel livsval.
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6.6 Kulturlivet berikas
Karin Fridell Anter
Hösten 2015 utökades Sveriges befolkning med många tusen människor med olika bakgrund och livserfarenheter, och de följande åren innebar stora omvälvningar för både dem, deras nyfunna vänner och
resten av samhället. Naturligtvis gav detta avtryck i kulturlivet, med
verk både om och av flyktingarna.
Utan ambition att vara heltäckande ger jag här några exempel som
på olika sätt gjort intryck på mig. Bland dem finns stora produktioner
av etablerade artister och konstnärer och engagerade amatörers sånger,
texter och bilder. Där finns också musik, litteratur och bildkonst som
skapats av flyktingar utan tillgång till stora resurser, som uttryck för
deras egen situation. Några av dem finns kvar i Sverige och kan
komma att bli morgondagens etablerade artister och konstnärer. Andra
har deporterats eller flytt till förhållanden där det är nästan omöjligt
att vara utövande konstnär.
Redan etablerade artister och författare

I november 2017 visade SVT humorgruppen Grotescos satiriska musikal om flyktingkrisen. I genomarbetad musikalisk form skildrades de
händelser och beslut som skakat Sverige två år tidigare: Sverige bygger
inga murar – Bilden av en pojke på en strand – Hela Sverige skramlar –
Våra kommuner går på knäna – Dags att vända kappan efter vinden. Ett
knappt år senare vann Grotesco det prestigefyllda europeiska TV-priset
Guldrosen för programmet[1].
Grotesco var inte de enda som gjorde musik om flyktingkrisen. Julia
Maria Westberg skrev sången Amnesti[2] till texter av ensamkommande
ungdomar och Kristin Amparo framförde sin sång Jag står inte ut men
jag slutar aldrig kämpa[3] i Medborgarbandets föreställning Vinnaren
tar allt i Malmö 2018. Aminah al Fakirs sång Jag har vandrat över bergen[4] blev ett återkommande inslag vid många av asylrättsrörelsens
manifestationer och i december 2018 sjöng Aminah den på den TVsända konserten i samband med drottning Silvias 75-årsdag.
Allt fler böcker publiceras om flyktingarnas öden och om möten
mellan dem och det svenska samhället. Vissa är skrivna av etablerade
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författare, andra är vittnesmål från hjälpare och vänner som skriver för
att de har en viktig berättelse att förmedla. Den avslöjande reportageboken Dom som stod kvar[5] av Thord Eriksson utnämndes till en av
2019 års bästa fackböcker av Göteborgs-Posten och hyllades som årets
samhällsreportage i Expressen. Ungdomsromanen Prinsen av Porte de
la Chapelle[6] av Annelie Drewsen bygger på intervjuer med afghanska
ungdomar som flytt från Sverige till Frankrike och utsågs av TT till en
av de bästa barnböckerna våren 2021[7].
Afghanska ungdomar

Flyktingarnas egen musik blev en ny del av det svenska musiklivet. De
afghanska musikerna Jalal Meherabi och Ruhollah Ghaznavi gav ut sitt
debutalbum Inshallah[8] med folkmusik. Den afghanska sången Sarzamine Man (Mitt hemland) sjöngs på fester och demonstrationer och
spreds på nätet i många versioner. Kräklingbo manskör spelade in
sången Kom kompis[9] i en stark videoproduktion där kören sjunger
hemma på Gotland medan sångens kompositör och solist, Hasebullah
Fateh, sjunger i Märstaförvaret några dagar innan han deporterades till
Afghanistan. Reza Ayanda Rezaie har spelat in sin egen Fredens fågel[10]
i samarbete med Mikael Wiehe.
Ali Zardadi var 16 när han sökte asyl i Sverige i januari 2016. Knappt
ett och ett halvt år senare publicerade han sin första bok på svenska:
Ängeln och sparven[11]. Den är, med Alis egna ord ”en bok som skrevs
om när drömmar går sönder, när tårar rinner, när hjärtat skadats …”
I den här boken bidrar Ali med en text under kapitel 6.5.
Alis bok följdes snart av en rad andra, där ensamkommande ungdomar berättar om sina erfarenheter av förtryck i hemlandet, flykten och
det nya livet i Sverige[12]. Bland dem vill jag speciellt nämna Muhammad J. Muhammadis böcker Ska vi dansa[13] och Jag står inte ut men jag
slutar aldrig kämpa[14] som bland annat skildrar livet som danspojke –
sexslav – bland afghanska flyktingar i Pakistan. ”I hopp om att flera ska
våga träda fram tänker jag öppna min dörr och släppa ut sanningen
tillsammans med den stank som jag förknippar med den. Rök, svett
och sperma och värst av allt, rädsla.”
Med sitt målande språk och personliga tonfall lyckas Muhammad
fånga sin läsare i både stort och smått. Det är nästan otroligt att detta
är skrivet av en person som bara varit i Sverige ett par år och som valt
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att ansvara för texten helt själv, utan någon annans redigering. Jag hoppas att Muhammad får möjligheten att stanna i Sverige och fortsätta
skriva och ser framför mig en stor författare och nydanare av det
svenska språket.
Många av de unga flyktingarna har sina rötter i persisk kultur, med
en levande poetisk tradition som sträcker sig många århundraden
bakåt i tiden. En del av dem bygger vidare på sin tradition och skriver
uttrycksfulla dikter på en vacker och nyskapande svenska. Dikter av ett
femtontal unga afghanska poeter finns i antologin Finns det plats för
mig i världen, redigerad av Margareta Söderberg[15]. Där finns också
gripande texter av svenskar som skildrar mötet med ensamkommande
ungdomar, den gemensamma glädjen men också sorgen och vreden
när den nya familjemedlemmen tvingas lämna Sverige.
Mohammad Ali Qasimi skriver varje vecka dagbok från Kabul dit
han deporterades från Sverige år 2019[16]. Dagboken publiceras av
Blankspot Project och fick 2020 Sveriges Tidskrifters pris ”Årets
grepp”[17]. Utdrag ur dagboken finns i avsnitt 3.
Flera unga afghaner skapar bilder i olika tekniker. Mohsen Salehi i
Umeå målar akvareller på hög nivå och håller akvarellkurser[18]. Reza
Rajabi har efter flera utställningar i Sverige tvingats fly vidare till Tyskland[19]. Några har deporterats till Afghanistan där de utvecklar sitt måleri och säljer tavlor till intresserade köpare i Sverige[20, 21].
Kultur som förenar

Songlines är ett nationellt nätverk där nyanlända och svenska ungdomar på många orter under professionell ledning utvecklar musik och
kultur över alla gränser. Deras verksamhet har presenterats i en bok[22].
Sedan 2016 har den lilla staden Flen en världsorkester med medlemmar från en mängd olika länder[23] och den 30 april 2020 sjöng de för
kungen på hans födelsedag[24].
Det sydsvenska skaparkollektivet Forma har ett fyrtiotal medlemmar, varav några är ensamkommande ungdomar. På Liljevalchs vårsalong 2019 visades konstverket 17 000. Det består av 17 000 små,
individuellt utformade träskulpturer som visualiserar hur många
unika människor som ryms i den siffra som man uppskattade stod inför utvisning till Afghanistan[25]. Verket tilldrog sig stor uppmärksamhet[26] och belönades senare med Svensk Forms utmärkelse Design
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S[27] och det internationella designpriset Deezen award[28]. Det ägs nu
av föreningen 17 000 som hoppas kunna ställa ut det då coronapandemin ebbat ut[29].
Kultur känner inga gränser

”Vi ska bevara svensk kultur” finns det en del som anser. Ja – det som
vi anser vara svensk kultur ska bevaras, men att bevara är inte detsamma som att konservera och stänga för nya intryck. Kultur känner
inga gränser, och det som många anser som mest svenskt, våra folkdräkter och folkdanser, har hämtat inspiration från andra länder.
Konstnärer, musiker och författare bryr sig inte nationsgränserna. De
tar och ger utifrån vad de uppfattar som kvalitet.
Populärkulturen är i ständig förändring, liksom modet och maten.
Människor vill inte ha ett statiskt samhälle. Inspiration hämtas från
hela världen, via massmedia, resor och genom inspiratörer som flyttar
hit från andra länder. Vi fortsätter en tradition som funnits åtminstone
sedan medeltiden. Vår kultur berikas.
Språket är också en del av kulturen. Med de nya språkanvändarna
kommer ord som vi inte är vana vid, men som hittar sin betydelse och
blir självklara: Vi är otysta, jag har latnat. Tillvaron är funderabel och
kriget verkar tyvärr oslutbart, i alla fall har de hitintills olyckats att avsluta det. När jag saknar hopp är jag hopplös. Men livet förlättas ändå
om man kan sjunga!
Referenser: Se sid. 527
Se även

* Många böcker av och om ensamkommande
* Musik, film och konst
På hemsidan för Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
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Jag är en skrivande människa
Reza Rahimi
”Reza är en skrivande människa.” Denna mening från FARR var en fin
överraskning och gjorde mig mycket glad.
Jag har sedan 2016 skrivit i olika perioder och i olika former för att
uttrycka mig.
Svenska språket är ett poetiskt språk. Jag känner mig hemma i
svenska språket, för att jag från början lärde mig att detta språk är ett
demokratiskt, moraliskt, fint och ett kärleksfullt språk. Detta språk
pratar om människors lika värde oavsett utseende, sexualitet, bakgrund, hudfärg och religionstillhörighet.
Jag kan inte skriva texter på persiska/dari. Jag har aldrig känt mig
hemma med mitt modersmål för det har alltid varit ett traumatiserande språk för mig.
Mitt modersmål, persiska/dari är ett språk som har diskuterat att
rensa bort mig och mitt folk från vårt hem, Afghanistan. Makthavare i
historien har använt det språket vid de politiska borden för att döda
mig. Det är ett språk som talades, skrevs och beordrade att jag och
den etnicitet som jag tillhör inte hör hemma i mitt eget land, Afghanistan. Ett språk som beordrade att döda oss, vi som är hazarer, som
har ett speciellt utseende och praktiserar en specifik religion.
Det ledde till att 63 % av mitt folk mördades under 1800-talet och
det fortsatter även i dag med moderna strategier. Människor dör i
bombexplosioner, skjutningar, på gator, på öppna torg, på bröllopsfester, i moskén, på idrottsplatsen, på sjukhuset. Oftast är det de oskyldiga, barnen som är nyfödda i en BB-avdelning, mammor som stenas
till döds på öppna torg, elever som blir offrade av extremiströrelsen.
Det skrivs på persiska/dari om alla tragedierna, varje dag, i olika
tidningar, magasin, och det rapporteras i tv-kanaler på samma språk.
Mitt modersmål har bestämt att jag ska vara hemlös, att jag ska fly,
och det språket har bestämt att skada mig. Jag har både hört och läst i
historiens sidor.
Hundratusentals människor har blivit tvungna att fly från sitt land.
De flesta började fly från Afghanistan efter det stora folkmordet,
bland dem fanns jag och mina föräldrar. När jag flydde hemmet och
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började resan mot Sverige sa sa jag HEJ DÅ till min mamma och syskon på mitt modersmål och när jag var framme i Sverige var det
första ord jag lärde mig på svenska HEJ.
Ett HEJ är mycket bättre än ett HEJ DÅ!
Dessa tider är jag mittemellan ingenting och någonting för att det
språket som jag känner mig hemma med används att beordra utvisningen av mina landsmän. Med det svenska språket har tusentals flyktingar haft återvändarsamtal, med detta språk har en särskild grupp
förnedrat flyktingar, använt rasistiska och hatfyllda ord.
Jag tänker om vi som har flytt från våra egna, kommer vi ännu en
gång bli hemlösa och kastas bort i förödelsen, från det språket som vi
har börjat känna oss hemma med.
Hundratals flyktingar befinner sig i ovissheten, vet inte var hemma
kan bli.
Om inte svenska denna gång, vilket språk kommer bli nästa som
kan hjälpa mig att skriva? För skrivandet är ett hem för mig. Där känner jag mig trygg och fri.
Jag tackar organisationen FARR som har tilldelat mig årets ungdomsstipendium. Det har visat mig ett ljus i fjärran, att även om systemen gör fel så har de koll på vem eller vilka som inte är bekväma i
sina egna hem. De kan ta upp frågan om det och försöker att ge hopp
till de mest hopplösa.
Som Rumi säger: ”Bortom idéer om rätt och fel, finns det ett fält, vi
möts där.”
FARR:s ungdomsstipendium 2021 till minne av Carl Lundevi

Reza Rahimi tilldelas priset för sitt stora stöd till andra asylsökande
och hjälp till att deras röster ska höras.
Reza Rahimi är en skrivande människa som skriver mycket om situationen för asylsökande, för barn, kvinnor, ensamkommande unga,
om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna strejkade för
sina rättigheter på Norra Bantorget sommaren 2019 var han ett stöd
till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.
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6.7 Vänners armar når till Afghanistan
Karin Fridell Anter
Har man engagerat sig i en människa så upphör inte detta bara för att
människan förflyttas till ett annat land. För många svenskar har kriget
och otryggheten i Afghanistan blivit en del av vardagen, tillsammans
med oron och omsorgen om de vänner eller bonusbarn som deporterats. Och för många av de deporterade är familjerna och vännerna i
Sverige den livlina som gör att de alls kan överleva.

När de afghanska ungdomarnas avslag började komma var det många
som hade fått svenska vänner, familjehem och gode män. Men deras
vänner visste oftast inte särskilt mycket om Afghanistan och de flesta
av de unga kunde ännu så pass dålig svenska att de inte till fullo kunde
berätta för sina svenska vänner.
När några av ungdomarnas vänner öppnade facebookgrupper och
hemsidor kring Afghanistan fick alla mera information. Svenskar länkade till artiklar i internationell press. Afghanska ungdomar i Sverige
rapporterade om vad de fick reda på. Direktrapporter från Afghanistan
förmedlades av hjälporganisationen AMASO (Afghanistan Migrants
Advice & Support Org) i Kabul och dess ledare Abdul Ghafoor[1, 2].
Gradvis ökade de svenska hjälparnas förståelse av vad som väntade deras utvisningshotade barn och vänner (se kapitel 3.3).
Det civilsamhälle som kämpade för att de unga skulle slippa utvisas
ställde också upp för att hjälpa dem som ändå blev deporterade. Ett
par privatpersoner startade en insamling som under flera år besökte
förvaren inför varje känd deportation och skänkte en summa pengar,
en powerbank och några andra saker till dem som skulle skickas iväg.
Väl i Kabul kunde de deporterade få en viss, men begränsad och kortvarig, hjälp av AMASO, och vid några tillfällen har svenska nätverk bidragit till insamlingar till AMASO. Men för att leva och försörja sig
krävdes något helt annat än den rådgivning och introduktionshjälp
som AMASO kunde erbjuda.
De som hade familjer och nära vänner i Sverige kunde fortsätta att
få hjälp. Många av de deporterade har överlevt tack vare bidrag från
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sina svenska vänner. En del ungdomar har innan deportationen fått
bankkort där deras svenska familjer sätter in matpengar varje månad.
Det har startats nya facebookgrupper av typen ”Hjälp Ahmed att överleva i Afghanistan” där hjälpare samlar in pengar till en speciell person
eller familj och berättar hur det går för dem.
Genom de deporterade har vi i Sverige fått allt större förståelse för
livet i Afghanistan. Många fortsätter att delta i svenska facebookgrupper, och berättar om vad som händer omkring dem. Sedan oktober
2019 skriver tvångsutvisade Mohammad varje vecka ”Dagbok från Kabul” som publiceras av Blankspot[3] och 2020 vann det svenska Tidskriftspriset[4].
För dem som deporterats väntar ett mycket hårt liv[5, 6]. De allra
flesta försöker fly vidare till sina familjer i grannländerna eller gör ett
nytt försök att ta sig till Europa. Det krävs ekonomiskt stöd för att
skaffa pass och visum, för själva resan, uppehälle under tiden, hjälp vid
sjukdom och skador. Vännerna i Sverige försöker bidra med pengar
som skickas genom osäkra kanaler. I bästa fall når hjälpen fram, och i
bästa fall får den deporterade behålla pengarna. Det finns många risker
för den som visar sig ha vänner i väst – kidnappning för att pressa vännerna på pengar, rån och trakasserier från vakterna vid de olika gränser
man måste passera.
Vännerna i Sverige lever i skräck när det slutar komma meddelanden – är det bara mobilen som inte fungerar eller har det hänt något
allvarligt? Senare kan det komma hemska berättelser om rövare som
fångat personen och tagit allt han ägde som betalning för att skona
hans liv, eller om gränsvakter som skrattande bränt upp det pass som
bekostats av de svenska vännerna. Det har hänt att den som deporterats lyckats ta sig tillbaka till Europa och i något annat land få den asyl
han nekats i Sverige. Men det har också hänt att det aldrig mer kommer något livstecken.
För den som väljer att ta sig tillbaka till sin familj i Iran eller Pakistan väntar ett otryggt liv som papperslös, i ständig rädsla för en ny deportation. Deras familjer kan inte försörja dem utan har tvärtom ofta
skuldsatt sig för att bekosta flykten. För att hjälpa sina bonusbarn och
deras familjer skickar svenskar bidrag till mat, bostad och småsyskonens skolgång.
I teorin ska det vara möjligt för den som utvisats att komma tillbaka
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till Sverige som arbetskraftsinvandrare. För några av dem som deporterades tidigt har det lyckats att komma tillbaka[7], om än efter mycket
krångel, lång väntetid och ett antal resor till grannländerna eftersom
det inte går att söka arbetstillstånd från Afghanistan. För att det alls ska
vara möjligt behövs vänner i Sverige som hjälper till med både byråkrati och ekonomi, eller till och med utbildning på distans till solcellsinstallatörer, för att nämna ett exempel. Andra har blivit fast i
Afghanistan trots löften om jobb, ibland till och med efter att ha rest
frivilligt. Vår erfarenhet är att det med tiden har blivit allt svårare att få
arbetstillstånd för den som en gång har sökt asyl och utvisats.
En del av dem som utvisats blir kvar i Afghanistan, tillfälligt i väntan
på en ny möjlighet eller ibland med avsikt att trots allt försöka bygga
sig ett liv på plats. Några av dem får hjälp av specialinsamlingar genom
AMASO och genom att sälja egna målningar till kunder i Europa[8].
Svenska hjälpare har dragit igång projekt som ska ge både bostad och
arbete[9, 10].
För oss svenskar som har lärt känna afghanska asylsökande har världen vidgats. Även om våra vänner har haft tur och fått uppehållstillstånd i Sverige så har deras öden fört oss närmare deras hemland och
deras familjer. När våra bonusbarnbarn eller vänner i Sverige är förtvivlade över att mamma och syskon blir vräkta eller att lillebror inte
får gå i skolan för att han inte har råd att köpa en skoluniform, då hjälper vi deras familjer för att ungdomarna i Sverige ska orka med sina liv
här. Svenska ”mammor och pappor” har rest till Iran för att hälsa på
sina bonusbarns familjer. Tack vare ungdomarna i Sverige knyts nya
band.
Men alla flyktingungdomarna har inte nära vänner i Sverige, och
alla deras vänner har inte möjligheten att hjälpa. Hjälpen på plats i Kabul når bara en handfull. Och de ungdomar som deporteras utan nätverk eller hjälp utifrån, har minimala chanser att alls klara sig. De är,
med afghanistankännaren Anders Fänges ord, tillspillogivna.
Referenser: Se sid. 528
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6.8 Stöd för svenska afghaner i Frankrike
Rapporter från stödpersoner i Frankrike,
sammanställda av Sofia Norlin
I takt med att allt fler unga afghaner fick avslag i Sverige började
många söka andra vägar. Tusentals ensamkommande har flytt från
Sverige till andra europeiska länder, framför allt till Frankrike. Även
barnfamiljer söker en ny framtid här. Svenska vänner bidrar ibland
med pengar för biljetter och uppehälle, och ger råd om lämpliga resvägar. Det finns idag flera svenska facebookgrupper speciellt inriktade på
stöd till svenska afghaner som flyr vidare till Frankrike.

Ryktet gick tidigt att det är lättare att få asyl i Frankrike än i Sverige[1].
Redan i januari 2017 började unga svenskafghaner komma till Svenska
kyrkan i Paris. Till att börja med hölls kyrkan öppen alla vardagar och
nyanlända fick duscha och hjälp med mat och tvätt. Via ett ekonomiskt
bidrag anställdes Sara Brachet för att ge en mer aktiv hjälp. När tillströmningen blev för stor såg kyrkan sig tvungen att dra ner på hjälpen[2, 3]. Samtidigt blev tältlägren runt om i staden fler[4] och behoven
ökade. Hjälpen organiseras nu i föreningen LAMSF, Les Amis des Migrants Suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i
Frankrike)[5]. Idag (våren 2021) finns uppskattningsvis ca 3 000
svensk-afghanska ensamkommande i Frankrike.
När du kommer till Paris får du klara dig själv. Asylprocessen börjar
med att du lämnar dina fingeravtryck och om du då klassas som ”Dublin”, dvs. hittas i Schengenregistret, riskerar du att skickas tillbaka till
Sverige. Det kan leda till att du då behöver hålla dig undan i 18 månader och därefter söka asyl. Blir du ”normal” får du lämna in en asylansökan och får hjälp med mat och bostad någonstans i Frankrike. En
ganska hög andel afghaner får relativt snart ett flerårigt uppehållstillstånd, då många domare anser att människor inte kan utvisas till
Afghanistan. Se vidare kapitel 4.7.
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Sara Bussenot, ordförande för LAMSF

Hösten 2019 var vi nio personer som grundade föreningen LAMSF på
initiativ av Sara Brachet. Jag kom i kontakt med henne när Svenska
kyrkan i Paris sökte sängplatser för svenska afghaner.
Vi är idag ett tiotal aktiva personer i föreningen. Dessutom finns ett
hundratal stöttande medlemmar, både svenskar och fransmän – och en
del afghaner. Medlemsavgiften är symbolisk och den som vill och kan
skänker en extra slant. De flesta får kännedom om oss via sociala medier eller när de kommer i kontakt med asylsökande. Vi har även fått
ekonomiskt stöd från stiftelsen Rights now[5].
Vi finns på Facebook och har en trespråkig hemsida[6], där den
franskspråkiga delen innehåller artiklar och texter om svenskafghanernas situation. På dari delar vi utvald information som är relevant för
de asylsökande själva. Den svenska delen är störst och innehåller information för asylsökande och för den som vill läsa mer om situationen i
stort. Här finns också en blogg med tankar från de unga själva, t.ex.
Mohammad som efter en tid som ”Dublin” i Frankrike skickades tillbaka till Sverige och senare utvisades till Afghanistan. Idag skriver han
Dagbok från Kabul som finns att läsa varje vecka i Blankspot[7].
Sedan starten har vi hjälpt flera hundra personer med rådgivning,
franskundervisning, kontakt med vård, advokat, tolkning och översättning. År 2020 översatte vi dokument för drygt 300 ungdomar. De flesta
översättningar görs för dem som blivit ”Dublin”, som en del av överklagan av beslut om överföring till Sverige. Det är speciellt och ofta
surrealistiskt att översätta svenska läkares och psykologers intyg, som
kliniskt beskriver exakt hur illa det kan vara. Och sedan översätta avslagen för samma person, så att bilagorna till överklagan ska bli komplett: ”Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan…”
Monika Schwarz, stödjare

Många killar kontaktar mig innan de åker från Sverige och ber mig om
råd. De vill veta mer om möjligheterna till asyl här i Frankrike. Jag säger åt dem att ta med allting från Sverige: alla avslagsbeslut, läkarintyg,
intyg från skolkurator eller psykolog om posttraumatiskt stressyndrom, dopbevis och andra slags intyg från kyrkan om de är konvertiter.
Och så tipsar jag om var man kan få gratis mat och kläder.
I synnerhet förklarar jag för killarna vad deras asylskäl är. De förstår
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inte riktigt vad som är viktigt att berätta för att få asyl i Frankrike. Här
finns goda möjligheter att få asyl eller alternativt skydd av humanitära
skäl, så det räcker med att komma från Ghazni och vara hazara. I alla
territorier i Afghanistan råder det väpnad konflikt som civila kan falla
offer för.
I en Facebookgrupp lägger jag upp undervisningsmaterial och jag
ber ofta om läroböcker och mobiltelefoner från Sverige.
Sara Brachet, stödjare

Kl. 7 sätter jag på kaffet. Öppnar datorn. Ett tiotal meddelanden finns
på messenger. En svensk familj vill veta mer om situationen här, eftersom ”deras” kille måste lämna Sverige. S. vill ha adressen till domstolen
i Versailles. A. behöver en advokat inom en vecka. H. undrar om jag är
färdig med översättningen. En LAMSF-kollega har hittat en ny volontär för franskakurs-online och ber om nya elever. S. undrar om vi kan
hjälpa honom med boende. N. skickar bild på ett brev på franska och
frågar vad det är han fått.
Kl. 12 ringer 14-åriga S. som är äldsta barnet och sköter all kommunikation mellan sina föräldrar och syskon och omvärlden. Familjen
kom från Sverige för några månader sedan. Idag är hon på la Mairie,
stadshuset, och där kan ingen engelska så hon ber mig att vara telefontolk.
Jag möter upp M. som ska till läkaren. Föreningen samarbetar med
en läkare som ställer upp för dem som inte har någon sjukförsäkring.
En LAMSF-kollega ringer. Vi försöker se vilka tio killar – Dublin-fall
– som sitter i förvar här eftersom en utvisning till Sverige är planerad.
De behöver rätt hjälp och ett juridiskt biträde när de landar där.
Kl. 19 är jag färdig med översättningarna. Det finns redan en drös
nya meddelanden på messenger och mail.
Aurelia Marcus, organiserar undervisning i franska

Franska staten erbjuder inte franskalektioner åt asylsökande. Det är
inte förrän man har fått uppehållstillstånd som undervisning i franska
erbjuds av OFII, den franska myndigheten som sköter det materiella
för asylsökande och integration för dem som fått uppehållstillstånd.
Asylsökande måste vända sig till ideella organisationer, föreningar och
bibliotek för att lära sig franska.
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Franskkurserna som organiseras för asylsökande i Paris är ofta bristfälliga. Klasser är överfulla och eleverna har svårt att komma regelbundet eftersom många av dem lever på gatan. Nivåerna varierar inom en
och samma kurs. Lärarna är oftast volontärer som förklarar grammatiken på franska eller knagglig engelska.
Som lingvist fick jag lust att på svenska hjälpa svenskafghaner att
lära sig franska. Fler och fler kom till lektionerna, och vi hittade flera
som kunde ställa upp som lärare. 2020 hade LAMSF först lektionsundervisning, därefter onlinekurser under lockdown. Vår teaterworkshop
om vardagslivet fick ställas in på grund av pandemin. Sammantaget
under året har 19 lärare undervisat 52 elever: drygt 800 timmar totalt! Kurserna är ofta skräddarsydda och antingen privata eller för
grupper på 2 – 4 elever.
I franskagrupperna skapas stark gemenskap och eleverna får
hjälp av varandra att rota sig i det franska samhället och lära känna oss
som bor här. Grupplektionerna gör att eleverna kan stötta varandra.
LAMSF söker ständigt nya lärare. De flesta av oss som undervisar
bor i Frankrike, men några i Sverige. Alla är inte svenskar. Vi har till exempel en ung lärare som kom till Frankrike från Afghanistan 2011 och
som nu undervisar sina landsmän i franska.
Vi lärare har olika yrken. Få av oss hade tidigare träffat migranter, så
det blir en ögonöppnare att få lära känna de svenska afghanerna och ta
del av deras historia. Vi får lära oss om den svenska asylprocessen och
om flykten hit och den första tiden här i Frankrike. Vissa av oss lärare
umgås privat med våra elever, så vi kan bli ett extra stöd och hjälpa till
med praktiska och administrativa ärenden, bli nya vänner, nya ”föräldrar” eller en ny ”mormor” – ett välbehövligt stöd.
Ella Stark, psykolog

Jag arbetar som psykolog i Frankrike och min specialisering är trauma.
Jag har idag en bred erfarenhet av vad människor kan vara med om. I
mars 2019 kom jag i kontakt med Sara Brachet i Svenska kyrkan, och
började sedan ta emot unga svenskafghaner på min mottagning. Idag
följer jag varje vecka ett tiotal unga män i behov av stöd och terapi.
Att höra deras berättelser och se deras oro och ångest är ett nytt kapitel i mitt yrkesliv. Jag ser hur ett trauma som skulle kunnat undvikas
läggs till redan existerande trauman.
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Jag lyssnar och skriver intyg för dem som oftast redan i Sverige haft
dokumenterade psykiska problem. De flesta fick lugnande och antidepressiva mediciner i Sverige och många får det även här. Inom psykologin vet vi att för att behandla trauma behövs en stadig situation, en
grund att stå på. De här unga männen hade det under en kort tid i Sverige, men den drogs bort.
Bilal Safi, översättning & information

Jag är en av de ensamkommande som anlände till Sverige år 2015. Jag
studerade på gymnasiet (datavetenskap) och jobbade deltid. Jag var
helt självförsörjande och i fyra år kämpade jag hårt för att få en lysande
framtid. Livets tuffaste tid började när jag fick sista avslaget på min
asylansökan, med beslut om återresa till Afghanistan. Alla mina vänner, kollegor, klasskamrater, lärare, nära och kära, blev chockade när
jag sa hejdå för sista gången. Det bara rann tårar på kinderna.
Vintern 2019 gav jag mig ut på ett nytt äventyr och tog mig till Paris.
Till en helt annan kultur och ett helt annat system. Jag fick börja om
allting från början.
Första kvällen övernattade jag hos en bekant. Vi sov elva personer i
en lägenhet på 30 kvadratmeter. Tidigt på morgonen åkte jag till la Préfecture (Polishuset) och började ringa OFII (Migrationsverket) för att
boka tid för att ge mina fingeravtryck. Det var blåsigt och kallt. Vi
köpte ett tält och tältade bland de andra stackarna som tvingades sova
bland skräp och råttor. Det gjorde så ont i hjärtat när jag såg alla unga
män och familjer lida både fysiskt och psykiskt.
Vinternätternas minusgrader, ljudet av råttor och den högljudda
motorvägen lät oss inte sova i fred. Under dagarna försökte jag ringa
Migrationsverket för att ge mina fingeravtryck och jag köade i timmar
framför olika administrativa kontor, för att få igång min asylprocess.
Sedan gav jag mina fingeravtryck och blev ”Dublin”.
Efter en månad evakuerades vi till en sporthall. Där sov 100 personer och vi delade på två toaletter och fem duschar. Jag sov på en militärsäng, råttorna var borta men kylan fortsatte, så nätterna fortsatte
med att käkarna och hela kroppen skakade.
I slutet av december 2019 flyttade vi till en container. Vi sov fyra
personer på sex kvadratmeter och delade på fem toaletter och fem duschar med 80 personer. Det var brist på varmvatten, så även där ska-
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kade kroppen och det gjorde ont i huvudet att duscha i kallvatten under vinter- och vårsäsongen. Vi hade fyra matlagningsplattor för 200
personer, så man fick köa i timmar för att laga mat. Livet lekte fortfarande samma lek.
Sedan kallade svenska Migrationsverket mig tillbaka till Sverige enligt Dublin-förordningen. Jag överklagade i franska Migrationsdomstolen, men fick avslag. Så jag behövde åka till polishuset varje månad
för att bevisa min närvaro. Efter ett år och en andra överklagan blev jag
”normal”. Nu har jag har lämnat mina asylskäl och väntar på min intervju.
Efter lockdown-perioden 2020 behövde jag förnya mitt récépissé
(typ LMA-kort) och polishuset släppte in ca 120 personer varje dag för
att göra det. Så jag åkte dit kl. 22 på kvällen och köade till kl. 9.30 på
morgonen. Då var jag 70:e personen i kön. De flesta administrativa
kontor ger alla kallelse på samma tid, så om man vill komma in måste
man ta sig dit minst två timmar innan.
Jag arbetar för LAMSF med olika arbetsuppgifter. Jag översätter texter till dari och pashto, delar viktiga adresser till ställen där man kan få
gratis mat och duscha, samt ger information om asylprocessen till asylsökande. Jag studerar datavetenskap och hjälper till när tekniken strular och så rekommenderar jag material till IT-intresserade ungdomar.
Varför arbetar jag hos LAMSF? Jag har ju själv upplevt väldigt dåliga
stunder i Paris. När jag kom till Paris hade jag ingen som kunde hjälpa
mig vardagslivet, ingen som kunde ge mig rätt information eller ge viktiga adresser. Jag hade ingen som kunde råda mig i olika situationer,
som hjälpte mig med administrationen och med alla administrativa
problem som uppstår. Ingen som kunde tolka för mig. Alltså, livet var
jättetufft.
Jag vet hur det känns att känna sig värdelös i ett främmande land, så
jag bestämde mig för att jobba med organisationer här och samla så
mycket information som möjligt. Jag lär mig det sociala arbetet här eftersom socialtjänsten inte verkar jobba från hjärtat. Jag har börjat gå i
skolan för att främja min asylprocess och samhället. Just nu ligger jag
på B1 nivå i franska.
Slutligen vill jag säga till er att vi alla har en väldigt värdefull känsla i
vår kropp, ända från barndomen – en känsla som som gör att vi strävar
efter en sak tills vi får den. En känsla som gör att vi aldrig slutar
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kämpa, som gör att vi försöker stå upp efter varje fall. Försök att väcka
denna känsla i er kropp!
Let’s be together and help each other in this difficult situation!
Referenser: Se sid. 528
Se även

Rosengren, Annette. Jag bodde i Sverige. Om unga svenskafghaners flykt
till Frankrike. Carlssons bokförlag 2021.

Att kunna försörja sig – och att bli lurad
Mohammad Ali Qasimi. Utdrag ur ”Dagbok från Kabul” publicerad av Blankspot 2019 – 2021
Det är svårt för alla att hitta jobb i Afghanistan, och speciellt för dem
som har levt i andra länder och inte känner någon. Vi har fått mycket
hjälp av svenskar och jag kommer aldrig att glömma det. Det är tack
vare den hjälpen som vi alls kan leva i Kabul. Vi är några som bor i ett
hus som betalas av våra svenska vänner.
Men det finns afghanska människor som bara låtsas att de hjälper,
men i stället tar pengarna i sin egen ficka. En man som brukade samarbeta med svenskarna erbjöd en kille jobb och lovade att betala lite
grann. Mannen sa att han sparade killens pengar och skulle hjälpa honom när han behövde. Idag gick jag och killen för att säga att han behöver sina pengar. Men mannen svarade att tyvärr, han tänkte inte
betala alls. Han sa att det inte fanns bevis för att han lovat ge killen
pengar.
Mannen krossade killens hjärta. Killen hade väntat 10 månader på
att tjäna ihop lite pengar för att kunna ta sig ifrån Afghanistan. Utan
att någon hjälper honom kan han inte lämna detta hemska land för
ett bättre och säkrare land.
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Ill. Mattias Elftorp

Efterord
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Ett memento för dagen
och en manifestation för framtiden
Boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och
flyktingarna 2015 – 2021 är ett försök att skildra en kris som fått skarpa
konturer i dagens Sverige; en kris som skickligt och manipulativt utnyttjats för att skapa oro i samhället och ändra det politiska maktspelet. Med utgångspunkt i året 2015 och den flyktingström som i krigens
efterdyningar nådde Sverige det året har vi skildrat en verklighet som
det stora flertalet svenskar aldrig tagit del av.
Vi som tillhör det engagerade civilsamhället har både en rätt och en
skyldighet att visa vad som verkligen hände, och visa hur krisen, som
slår hårt mot de asylsökande, aldrig varit någon egentlig kris för samhället. Den hade kunnat skötas på ett sansat och humant sätt. Dess betydelse ligger i stället i att den blivit ett verktyg i ett politiskt spel med
allvarliga följdverkningar. Till dessa hör framväxten av ett skuggsamhälle och en avhumanisering av människor utanför den egna gruppen.
Vi har mött detta i rättsosäkra utredningar både i migrationsverk och
migrationsdomstolar, en nonchalans som knappast skulle varit möjlig
om det gällt svenskar.
Civilsamhällets engagemang och ansträngningar, frustration och
vrede är viktiga inslag i boken. Hade inte civilsamhället ställt upp hade
samhällskrisen varit en verklighet. Men de ständigt återkommande berättelserna om rättsosäkerheten i asylprocesserna gjorde att fokus
också måste läggas på en analys av rättssamhället och ett försök att
förstå vilka signaler som ledde till beslut i strid med lag och internationella konventioner. I denna bok har vi lyft fram bilden av ett rättssamhälle på glid, ett samhälle där de mänskliga rättigheterna inte längre är
okränkbara och där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inte
längre är ledord. Istället tillåts populistiskt tyckande och politisk
maktvilja bli styrande.
Allteftersom vi sammanställt de olika texterna i boken har den samlade tyngden av det som sker drabbat oss. Med oro frågar vi oss vart
Sverige idag är på väg. Den historiska pendeln har med kraft slagit tillbaka från ett samhälle med framtidstro, minskande klasskillnader och
ökande tolerans.
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Var stannar pendeln nu? I trettiotalets Stockholm var det möjligt att
tillhöra den ”Antisemitiska föreningen”. I dagens Sverige kan man utan
skam och mot bättre vetande peka ut andra grupper. När tonen förråas
så avtrubbas människor snabbt, och gränsen för det tillåtna förskjuts.
Vi ser att pendeln slår tillbaka, men vi ser inte var den stannar. Vår bok
är ett försök att visa vad som sker och på samma gång försöka hejda
den utveckling som är på gång, och välja rätt väg.
Den bristande humaniteten är en frätskada på ett samhälle. Den populistiska retoriken som omger oss är också den manipulativa dumhetens signum. Det som fejkas leder alltid vilse. Vi har tydliggjort
följderna. Vår bok är en manifestation för framtiden, en källa till kunskap att lära av. Men vi vill också att den skall vara ett memento för dagen. Ett räddningsankare för ett fartyg på glid och för dem som hotas
av undergång, i dagens läge asylsökande, vars starka skyddsskäl förnekas; i en nära framtid andra utsatta grupper.
Jan Stattin
Birgitta Göransson
Solveig Freudenthal
Carin Flemström
Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
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Jag vill säga ett stort tack
Rahat Hazare Hasani

Till alla jag har mött under de åren jag har bott
i Sverige.
Jag vill säga ett stort tack för att ni genom ert
engagemang tänder en kunskapsstubin som orsakar en explosion av nyfikenhet i mig dagligen.
Jag levde som en mask djupt ner i jorden i mörker utan att ha vetat nåt om omvärlden. Jag
levde i desinformation, skrämsel, under religiösa
förtryck och begränsningar innan jag kom hit.
Men ni har odlat eller planterat ett frö i mig som
har växt till en växt som för evigt kommer att
växa. Tack att ni tar död på den gamla busken
som gjorde att jag såg allt som svart eller vitt.
Under alla de åren som jag har bott i Sverige
har jag genomgått stora omställningar både psykiskt och fysiskt och har försökt att anpassa mig
till den nya västerländska världen. Mitt tänkande har förändrats och mitt lyssnande har
ändrats sedan dess, hela jag har förvandlats till
den nya nyfikna mig som individ.
Tack vare er mina medmänniskor som gjorde
processen möjlig så att jag lossnade från mina
gamla svartvita tankar genom ert skrivande,
kritik eller rationella samtal som ni har fört under de åren jag har vistats i Sverige.
Ur ett inlägg i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! våren 2021.
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Bilagor
A. Tabellbilaga till kapitel 2.2
Karin Fridell Anter
Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror
har räknats fram utifrån tillgänglig information.
Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra. Det kan bland
annat bero på att vissa asylansökningar har dragits tillbaka eller att den sökande har överförts till ett annat land.
Några av tabellerna visar endast beslut som fattats av Migrationsverket
medan andra visar lagakraftvunna beslut efter eventuella överklaganden.
Några tabeller avser dem som sökte asyl under 2015, medan andra även
inkluderar även dem som sökte asyl innan den tillfälliga lagen trädde i
kraft 20 juli 2016.
Tabell 1 visar det totala antalet asylsökande från olika länder under 2015
[26]
samt hur många som fått lagakraftvunna uppehållstånd (UT)[22].
Tabell 2 visar var i asylprocessen uppehållstillstånden gavs för syrier och
eritreaner (som hade presumtion) och för afghanska medborgare[26, 22].
Tabell 3a–e visar en grov beräkning av hur länge olika nationaliteter fick
vänta på Migrationsverkets beslut[26 – 31].
Tabell 4 visar fördelningen på olika typer av uppehållstillstånd för syrier,
afghaner och samtliga som sökte asyl 2015. Samtliga lagakraftvunna beslut innefattas, oavsett i vilken instans de fattats[26, 22].
Tabell 5 visar beslut i första instans (Migrationsverket) för personer som
registrerades som ensamkommande afghanska barn när de sökte asyl 1
januari 2015 – 19 juli 2016. Avskrivna och Dublinärenden exkluderade[23].
Tabell 6 visar en uppskattning av asylbesluten för olika kategorier av
afghanska medborgare som sökte asyl 2015. Siffrorna är ungefärliga,
framräknade av oss med utgångspunkt från tillgängliga källor[22–24, 26–31].
Referenser: Se sid. 496
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Medborgarskap
Syrien
Afghanistan
Irak
Statslösa
Eritrea
Somalia
Iran
Övriga
Summa

Sökte asyl 2015

Tot. UT
(andel av sökande)
47 192 (92%)
20 408 (49%)
6 993 (34%)
6 323 (82%)
6 497 (90%)
2 520 (46%)
2 271 (50%)
6 754 (28%)
98 958 (61%)

51 338
41 564
20 858
7 716
7 233
5 465
4 560
24 143
162 877

Tabell 1. Uppehållstillstånd för dem som sökte asyl 2015, beviljade i Migrationsverkets asylprocess, efter överklagande till domstol och genom spårbyte. UT =
uppehållstillstånd (tillfälliga och permanenta).

Syrier
Eritreaner

Sökte
asyl 2015
51 338
7 233

Alla utom syrier
och eritreaner
Varav afghaner

104 306

Summa alla
medborgarskap

162 877

41 564

UT i MiV
45 916
(89%)
6193
(86%)
32 376
(31%)
13 765
(33%)
84 485
(52%)

UT i
domstol
1 268
(2%)
303
(4%)
9 649
(9%)
6 361
(15%)
11 220
(7%)

UT efter
spårbyte
8
1
3 244
(3%)
282
(1%)
3 253
(2%)

Tot. UT
47 192
(92%)
6497
(90%)
45 269
(43%)
20 408
(49%)
98 958
(61%)

Tabell 2. Uppehållstillstånd (UT) för personer som sökte asyl 2015, beviljade i Migrationsverkets asylprocess (MiV), efter överklagande till domstol och genom spårbyte. Siffrorna avser september 2020,
ytterligare ett litet fåtal från 2015 återstår att avgöra.

Tabell 3a
Nationalitet

Avser 31/12 2015
Öppna fall totalt

Syrien
Afghanistan
Eritrea
Irak
Övriga
Samtliga

49 070
40 415
6 570
20 065
37 988
154 108

Öppna fall som
kommit 2015

141 749

Tabell 3a – e. Uppskattning av hur länge de asylsökande från 2015 fick vänta på beslut i första instans
(Migrationsverket). Siffrorna utan markering är hämtade från Migrationsverkets sammanställningar.
Siffror med markering är uträknade utifrån antagandet att man varje år inom varje nationalitet tog de
äldsta fallen först. Tabellen tar inte hänsyn till återtagna ansökningar eller ärenden som avslutats på
annat sätt innan beslut fattats. Tabell 3b–3e finns på nästa sida.
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Tabell 3b
Nationalitet
Syrien
Afghanistan
Eritrea
Irak
Övriga
Samtliga

Tabell 3c
Nationalitet
Syrien
Afghanistan
Eritrea
Irak
Övriga
Samtliga

Tabell 3d
Nationalitet
Syrien
Afghanistan
Eritrea
Irak
Övriga
Samtliga

Tabell 3e
Nationalitet
Syrien
Afghanistan
Eritrea
Irak
Övriga
Samtliga

484

Öppna fall
totalt
5 627
31 422
1 062
12 772
20 693
71 576

Avser 31/12 2016
Därav tillkomna
2016 c:a
5 500
3 000
1 200
2 800
16 600
29 000

Öppna fall som kommit
2015 c:a (åtminstone)
100*
28 400*
0*
10 000*
4 100*
56 370

Öppna fall
totalt
2 608
7 653
754
4 572
15 573
31 160

Avser 31/12 2017
Därav tillkomna
2017 c:a
4 700
1 700
1 700
1 900
15 800
25 700

Öppna fall som kommit
2015 c:a (åtminstone)
0*
6 000*
0*
2 700*
0*
12 329

Avser 31/12 2018
Därav tillkomna
2018
2 700
800

Öppna fall som kommit
2015 c:a (åtminstone)
0*
300*

1 400
16 600
21 500

200*
0*
780

Avser 31/12 2019
Därav tillkomna
2019
2 600
800
1 100
17 400
22 000

Öppna fall som kommit
2015 c:a (åtminstone)
96

Öppna fall
totalt
1 638
1 072
Ingår i övriga
1 622
13 057
17 389

Öppna fall
totalt
1 552
742
Ingår i övriga
997
11 599
14 890
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Medborgarskap

Sökte asyl
2015

UT
totalt

PUT

TUT
3 år

TUT
kortare

Syrien

51 338

Afghanistan

41 564

47 184
(92 %)
20 126
(48 %)
95 705
(60 %)

31 340
(61%)
11 324
(27%)
59 764
(36 %)

1 631
(3%)
3 611
(9%)
13 083
(8 %)

14 213
(28%)
5 191
(12%)
22 858
(14%)

Samtliga

162 877

Avslag
eller
avskrivna
4 154
(8%)
21 438
(52 %)
67 172
(41 %)

Tabell 4. Lagakraftvunna beslut för syrier och afghaner samt samtliga som sökte asyl 2015. Uppehållstillstånd (UT) uppdelade på permanenta (PUT) och tillfälliga (TUT). Siffrorna gäller till och med september 2020 och avser alla asylsökande från 2015 utom ett mycket litet fåtal som enligt
Migrationsverket fortfarande inte var avgjorda, de som eventuellt ännu ej vunnit laga kraft efter överklagan till domstol samt de som eventuellt ansökt om spårbyte och inte fått besked. Procenttal framräknade av författaren, anger andel av sökande från respektive land.
Persontyp vid beslutet
Barn utan
vårdnadshavare BUV

Antal sökande

Fyllt 18 år innan
beslut
Skrivits upp till minst
18 vid beslut
Samtliga

3 956

UT totalt

PUT

TUT

Avslag

6 497
75 %
542
14 %
783
8%
7 822
35 %

5 485
63 %
31
0,8 %
40
0,4 %
5 556
25 %

1 012
12 %
511
13 %
743
7%
2 266
10 %

2 151
25 %
3 414
86 %
9 224
92 %
14 789
65 %

8 648

10 007
22 611

Tabell 5. Beslut i första instans (Migrationsverket) för personer som registrerades som ensamkommande afghanska barn (BUV) när de sökte asyl 1 januari 2015 – 19 juli 2016.
Uppehållstillstånd (UT) uppdelade på permanenta (PUT) och tillfälliga (TUT). Avskrivna och Dublinärenden exkluderade. Procenttal anger andel av samtliga beslut för respektive kategori.
Persontyp vid ankomst
Barn utan
vårdnadshavare BUV
Barn i familj

Antal sökande
22 800
6 600

Vuxna med barn

5 000

Vuxna utan barn

6 400

TOTALT

40 800

Alla utom BUV

18 000

UT totalt
8000*
(**35%)
2400
(36%)
2400
(48%)
700*
(11%)
13 500
(33%)
5 500*
(31%)

PUT
5 700*
(**25%)
2000

TUT
2 300*
(**10%)
400

Avslag
14 800

1600

800

2 600

4 200

5 700*
27 300
12 500*

Tabell 6. Beslut i första instans för asylsökande afghanska medborgare som ankom 2015. Omfattar
endast beslut hos MiV. Siffror med * är framräknade av mig. Siffror med ** kommer från källa 23
som avser en längre tidsperiod men där jag antar att procentsatsen är densamma. Procenttal anger
andel av samtliga beslut för respektive kategori. Tabellens siffror är avrundade och de framräknade
procentsatserna är ungefärliga.
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B.

Bilaga till kapitel 4.2.1:
Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket

Brev från Sveriges samtliga tre professorer i rättsmedicin ställt till inrikes- och
justitieminister Morgan Johansson 16 februari 2018.

Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket

Sammanfattning
RMV är en expertmyndighet i monopolställning vars arbete måste vila på vetenskaplig grund.
Forskningskompetens på alla ledningsnivåer inom RMV är därför nödvändig för att myndigheten ska kunna integrera vetenskap och ett kritiskt, vetenskapligt synsätt i den löpande rutinverksamheten. Sådan forskning kan idag
till stora delar inte bedrivas av någon annan aktör. Om RMV inte kontinuerligt utvecklar sin kompetens inom sina olika ansvarsområden finns risk att det
höga förtroende som myndigheten hittills åtnjutit förloras.
RMV förutsätts också från sin omvärld besitta den högsta nationella kompetensen inom sitt verksamhetsområde.
Den faktiska utvecklingen i dessa frågor har under de tre senaste generaldirektörerna, samtliga utan utbildning i eller erfarenhet av medicinsk verksamhet och forskning, varit otillfredsställande, och inom flera områden tydligt
negativt.
En ny GD för RMV måste därför ha såväl medicinsk kompetens som gedigen forskningserfarenhet. Vi föreslår därför att till ny GD utses riksdagsledamoten, professorn och överläkaren Finn Bengtsson. Han har god kunskap om
såväl den rättsmedicinska som den rättstoxikologiska verksamheten vid RMV.

Rättsmedicinalverket – rättsväsendets stöd i medicinska frågor
Rättsmedicinalverket (RMV) har till uppdrag att tillhandahålla rättsväsendet
rättsmedicinsk, rättspsykiatrisk, rättskemisk och rättsgenetisk kompetens, analys och yttranden. De sakkunniga svar och bedömningar myndigheten avger
måste hålla hög vetenskaplig kvalitet för att kunna användas i den fortsatta
handläggningen inom rättskedjan. Detta ställer krav på att RMV:s arbete vilar
på vetenskaplig grund och håller hög vetenskaplig nivå. Forensiska bevis och
sakkunnigutlåtanden från Rättsmedicinalverket är essentiella för rättssäkra bedömningar i domstol. RMV har därför i uppdrag enligt sin förordning att bedriva utveckling och stödja forskning så att RMV kan motsvara de höga krav
som ställs på en expertmyndighet.
Eftersom RMV ska tillhandahålla expertis ställs höga krav på att varje enskild medarbetare har expertkunskap inom sitt område. För att kunna följa
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utvecklingen inom den vetenskapliga litteraturen och kunna värdera och tillgodogöra sig denna krävs ett kritiskt förhållningssätt och analytiskt tänkande.
För att uppnå detta behöver man öva i slutledningsförmåga och i praktiken
även själv medverka i studier för att förstå grunderna i ett vetenskapligt tänkande. Det är därför mycket viktigt att forskning utgör en integrerad del av
RMV:s dagliga verksamhet.
Rättsmedicinalverket har idag monopol på en stor del av sin verksamhet.
Redan förhållandet att utgöra den enda offentliga instans som rättsväsendet
kan vända sig till i många medicinska frågor ställer höga krav och medför ett
stort ansvar att upprätthålla och systematiskt utveckla erforderlig kompetens.

Rättssäkerhet och vetenskaplig grund
Bedömningar och utlåtanden från RMV måste vila på vetenskaplig grund om
de ska kunna användas inom rättsväsendet. RMV:s bedömningar måste därtill
vara opartiska och baserade på en kritisk värdering av grunderna för de slutsatser som avges för att minska risken för felaktiga domslut. För en korrekt bedömning krävs att experten har förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande,
är väl tränad i slutledningsförmåga, och har god förmåga att utifrån det medicinska bevisläget uttrycka nyanserna i sin bedömning.
Detta innebär bland annat att den medicinska experten också måste löpande bevaka och utvärdera nya rön. Medicinska bedömningar av skakvåld
hos barn är ett exempel på hur en fördröjd anpassning till ett nytt kunskapsläge orsakat kritiserade domar. Nätverket för forskande myndigheter har konstaterat att det inom flera kunskapsområden är en FoU-myndighet som har
huvudansvaret för att utveckla den nationella kompetensen inom området,
t.ex. inom forensik.
Om RMV inte bedriver egen forskning och därigenom skapar förutsättningar för att utgöra ledande expertis inom ansvarsområdet finns risk att
rättsväsendet inklusive domstolarna vänder sig till andra experter och då faller
syftet med RMV. Vi menar dock att RMV har unika möjligheter, genom lagreglerat monopol på undersökningar och lång erfarenhet inom de olika grenarna, att bedriva aktiv forskning för att ständigt förbättra kvaliteten i det
operativa arbetet.
Därför måste RMV styras av personer som förstår vilka områden som är eftersatta och behöver förbättras, och som kan fatta strategiska beslut för att åtgärda brister. Att bedriva kvalificerat forskningsarbete innebär i sig också att
individen tränar sin förmåga till kritiskt vetenskapligt tänkande, vilket är en
viktig förmåga att odla hos anställda vid RMV.

Forskning inom Rättsmedicinalverket
Enligt Förordningen med instruktion för Rättsmedicinalverket ska myndigheten bedriva utvecklingsarbete och ge stöd åt forskning av relevans för verksamheten. Det är en bra bestämmelse, men ställer inte krav på att RMV i egen
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regi ska bedriva forskning. Detta innebär en avgörande skillnad i verksamhetsmål gentemot kontinentala Europa, där den rättsmedicinska rutinverksamheten bedrivs av universiteten, vilka ställer krav på vetenskaplig produktion.
Ur ett internationellt perspektiv har forskning inom rättsmedicin en stark
ställning i många länder i Central- och Sydeuropa, och toppas av Tyskland. Betydande insatser görs också i en lång rad länder på alla kontinenter. Sverige har
halkat efter när det gäller forskning av betydelse för den rättsmedicinska diagnostiken de senaste decennierna, vilket får ses som en konsekvens av att de
rättsmedicinska enheterna inte såsom tidigare leds av en forskningsmeriterad
professor/överläkare.
Det finns många exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt som inte
vunnit gehör hos verksledningen och som därför fått skjutas upp eller inte alls
kunnat genomföras på grund av resursbrist. Det finns givetvis möjlighet att
söka externa anslag för forskning, men inget av de statliga vetenskapsråden eller de större forskningsstiftelserna inkluderar ämnen såsom dödsorsaksdiagnostik bland fokusområden för sina utlysningar.
En av oss gjorde en inventering av kunskapsluckor inom rättsmedicin, vilken presenterades på ett verksledningsmöte 2012. Den dåvarande och nuvarande verksledningen har fortfarande, trots påstötningar, inte vidtagit några
åtgärder med anledning av de resultat som redovisades. Istället prioriterar
verksledningen och den centrala administrationen inom myndigheten ett effektmässigt obegripligt organisatoriskt förändringsarbete, som i praktiken enbart skapar extra belastning för medarbetarna som tvingas lära sig nya
administrativa rutiner. Detta stjäl tid från arbetet att ständigt förbättra kvaliteten i undersökningarna.
Frånvaron av vetenskapligt högkvalificerade medarbetare i verksledningen
är alltså den viktigaste förklaringen till att forskning inom rättsmedicin inte
kan bedrivas optimalt. Detta har inneburit att kvaliteten på den operativa
verksamheten inte har höjts nämnvärt på åtskilliga år. De forskningsrön och
det utvecklingsarbete som lett fram till nya metoder har inte lett till att de fått
utnyttjas i praktiken.
Den direkta orsaken till detta missförhållande är att vare sig GD, underställda chefer eller ansvariga för dokumentstyrningssystemet har kompetens
att bedöma vad som är viktigt inom rättsmedicinsk diagnostik. I årsredovisningarna förmedlas varje år en missledande, förskönad bild av pågående
forsknings- och utvecklingsarbete, även om avsnittet gradvis blivit allt kortare
genom åren.
Det är RMV:s anställda som är experter på sina verksamhetsområden och
som kan identifiera befintliga kunskapsluckor, och därför krävs att RMV är
forskningsaktivt inom sina verksamhetsområden. Sådan forskning måste vara
integrerad i den dagliga verksamheten så att personal på alla nivåer har förmåga till kritiskt vetenskapligt tänkande och kan göra korrekta bedömningar.
Förutsättningarna för rättsliga bedömningar skiljer sig markant från övrig
medicinsk verksamhet.
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En väg att få forskning naturligt integrerad i verksamheten, öka personalens kompetens och identifiera kunskapsluckor, är att mer aktivt arbeta för att
öka antalet individer inom RMV som aktivt forskar, genomgått eller genomgår
forskarutbildning - särskilt på chefsnivå. Detta bör ske genom att man återinför akademisk skicklighet som en merit i karriärstegen.
Det finns åtskilliga exempel på hur nuvarande och föregående generaldirektörer behandlat sådana kvalifikationer som anti-meriter vid chefstillsättningar. Med vetenskapligt erfarna ledare i organisationen skapas däremot
förutsättningar för att med viss automatik uppnå ett kritiskt tänkande inom
verksamheten och samtidigt fokusera på de områden som är relevanta för
RMV, rättsväsendet och samhället i stort.
Det bör påpekas att forskningsaktivitet inte står i motsats till praktisk yrkesskicklighet. Data från RMV:s verksamhet visar också att avdelningar och
medarbetare med hög forskningsaktivitet har kortare handläggningstid på sina
ärenden. Även detta förhållande talar för att en hög andel forskarutbildade
personer är positivt för en effektiv verksamhet.

Den faktiska situationen inom Rättsmedicinalverket
Under RMV:s förste GD Kurt Roos var samtliga enhetschefer/motsvarande vid
landets sex rättsmedicinska enheter såväl överläkare som professor. De senaste
18 åren har däremot under tre generaldirektörer, samtliga utan utbildning i eller erfarenhet av medicinsk verksamhet och forskning, utvecklingen varit mycket otillfredsställande, med systematisk segregering av forskning från den
löpande rutinverksamheten.
Det mest aktuella exemplet är RMV:s hantering av det nya uppdraget medicinska åldersbedömningar. Här har GD Monica Rodrigo, sannolikt till följd av
bristande insikter i forskning, utsett tre rättsläkare – med svag respektive utan
vetenskaplig erfarenhet – till RMV:s ”experter”. Detta har som bekant bland
annat lett till att man valt en icke validerad metod för medicinsk åldersbedömning av tiotusentals individer.
En verksledning med vetenskaplig kompetens och kritiskt förhållningssätt
hade kunnat genomföra åldersbedömningar i samma skala som nu, men med
beprövade metoder som har känd och dokumenterad grad av säkerhet. GD
Monica Rodrigo såg tvärtemot till att lägga ned RMV:s Vetenskapliga råd kort
tid innan Regeringen lämnade uppdraget om medicinska åldersbedömningar
– utan att ersätta rådet med något annat.
En allvarlig konsekvens av utvecklingen sedan millenieskiftet är att RMV
nu har mycket få vetenskapligt meriterade rättsläkare. Detta innebär bland annat att möjligheterna till nyrekrytering till Socialstyrelsens Rättsliga råd, med
den vetenskapliga och ämnesmässiga kompetens som erfordras för prövning
av rättsmedicinska ärenden, nu är mycket bräcklig. Detsamma gäller beträffande rättsmedicinsk expertis som i olika utredningar efterfrågas av andra
myndigheter såsom SBU, Socialstyrelsen, MSB, Åklagarmyndigheten och Regeringen.
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Det innebär också att specialistutbildningen av nya specialister i rättsmedicin blir lidande eftersom den innefattar ett obligatoriskt vetenskapligt moment. Rekryteringen till kombinationstjänster (professor/överläkare) vid
landets universitet är också mycket svag till följd av den politik som förts av de
tre senaste generaldirektörerna.

Vårt förslag till ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket
Vi, landets tre professorer i rättsmedicin, anser att det är helt nödvändigt att
en ny GD har de grundläggande förutsättningar som krävs för att leda en medicinsk expertmyndighet där vetenskap och beprövad erfarenhet utgör hörnstenarna för trovärdighet och rättssäkerhet.
Ett gott exempel på en meriterad kandidat för detta uppdrag är riksdagsledamoten, professorn och överläkaren Finn Bengtsson. Vi föreslår att denne utses till ny GD för RMV.
Stockholm, Umeå och Uppsala 2018-02-16
Henrik Druid,
Professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet
Överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket
Anders Eriksson
Professor i rättsmedicin vid Umeå universitet
Överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket
Ingemar Thiblin
Professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet
Överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverke

C.

Bilaga till kapitel 4.2.1: Angående jäv i utredningen
av metoden för medicinska åldersbedömningar

Justitiedepartementet är den myndighet som ansvarar för verksamheten vid
Rättsmedicinalverket (RMV). Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tillsatt medlemmarna i den kommitté som ska granska RMV:s
metod för medicinska åldersbedömningar. Kritik mot sammansättningen av
kommittén har väckts vid ett flertal tillfällen. En privatperson skrev ett brev till
Justitiedepartementet, som Riksåklagaren lyder under, angående jäv. Brevet
och svaret återges på följande sidor.
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Brev till Justitiedepartementet
Till:
Regeringskansliet / Justitiedepartementet
TT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SVT Nyheter, Tv4 Nyheterna
Angående jäv i utredningen ”Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen” (Ju 2020:14)
I egenskap av före detta ombud för ett flertal unga som genomgått medicinsk
åldersbedömning i deras asylutredning anmäler jag härmed min starka övertygelse om jäv hos ett flertal personer i utredningen.
Jag önskar därför att Justitiedepartementet omedelbart byter ut nedanstående personer och offentliggör jävsutredning kring dessa individer.
Utredningen skall enligt direktivet bland annat ”granska den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det
vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över
tid”[1]. Vidare skall utredaren ”analysera det samlade vetenskapliga kunskapsunderlaget om den aktuella metoden och där så är påkallat föreslå en utveckling av Rättsmedicinalverkets utlåtanden utifrån det nya kunskapsläget.”
De personer i utredningen vi hävdar är jäviga och bör bytas ut är, alla med
starka kopplingar till Rättsmedicinalverkets valda metod för medicinska åldersbedömningar, Maria Eka, Elias Palm, Jonas Bergström, Elizabeth Åhsberg
Ovanstående personer har alla starka kopplingar till den metod Rättsmedicinalverket valde att använda. De har alla mycket att förlora på att metoden anses bristfällig.
Maria Eka – som domare i Migrationsverket har hon suttit domare i över
300 migrationsmål mellan 2016 till 2020. Under perioden 2017 och 2018 bör
en stor mängd mål ha haft medicinsk åldersbedömning som ”bevis”. Det gör
att hon redan har ansett att metoden är så pass trovärdig att dess utlåtanden
har en bevistyngd motsvarande ”sannolikt”. Trots de tidningsartiklar [2], brev
och andra dokument som lyft metodens brister.
Elias Palm – avdelningschef Rättsmedicinalverket. Han har varit metodens
försvarare och metodansvarig på RMV. Trots en mängd forskares varningar
kring metoden fortsätter han att driva metoden. Han har inte visat någon vilja
att erkänna metodens brister. I egenskap av expert i den utredning som skall
analysera metoden måste det likställas med att låta räven vakta hönshuset.
Jonas Bergström och Elizabeth Åhsberg – Socialstyrelsen. De har båda internt
och externt försvarat och medverkat i Socialstyrelsens rapporter kring den
valda metoden. Vid kontakter med utomstående experter har de visat en stark
ovilja att revidera sin forskning och sina resultat.
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Dessa fyra individer är tunga namn i expertgruppen och i utredningen som
helhet. Det går inte att bortse från att dessa fyra kommer till utredningen och
expertgruppen med starka band till den metod de är satta att utreda och eventuellt kritisera. Det i sig självt skall betecknas jäv.
Men i frågan Elias Palm går det längre än så. Han har, i egenskap av metodansvarig på Rättsmedicinalverket, visat djup ovilja att lyssna på eller ta till sig
någon form av kritik angående metoden eller ens lyssnat på metodens upphovspersoner som underströk att metoden inte är redo att använda skarpt än.
Det kan liknas med att ett läkemedelsföretag påpekar att en ny medicin inte är
redo att användas än men att Läkemedelsverket godkänner produkten i alla
fall.
I expertgruppen som helhet finns inte någon individ som har påtalat metodens svagheter. Det kan endast förstås som att Justitiedepartementet inte önskar en opartisk utredning och utvärdering av metoden och de metoder kring
medicinsk åldersbedömning som används runt om i världen.
Norrköping 18 oktober 2020
Jimmy Bergkvist
1. Regeringen, Dir 2020:64.
2. Artikelserie i Svenska dagbladet av Negra Efendic

Svar från Justitiedepartementet
Angående jäv i utredningen ”Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen” (Ju 2020:14).
Hej Jimmy,
Vi har mottagit din skrivelse per e-mail, daterad den 18 oktober 2020, där du, i
egenskap av före detta ombud för ett flertal unga som har genomgått medicinsk åldersbedömning i asylärenden, anmäler din starka övertygelse om jäv
hos ett flertal personer i ovan nämnda utredning.
I korthet kan sägas att det är regeringen som beslutar direktiv till en utredning, dvs. som ger bindande anvisningar som utredningen har att utgå ifrån.
Därefter får justitieministern, i det här fallet, i uppdrag att i delegation utse en
särskild utredare. Den utsedda utredaren har till stöd i sitt arbete en utredningssekreterare. En utredning kan vidare biträdas bl.a. av experter.
Experterna utses ofta i samråd med utredaren men förordnas av Regeringskansliet. Experterna biträder utredningen i den omfattning som utredaren bestämmer.
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Direktiven, Ju 2020:64, som du hänför dig till, går framförallt ut på att utredningen ska redogöra för det vetenskapliga kunskapsunderlaget för den metod för medicinsk åldersbedömning som idag tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen och belysa frågan ur ett internationellt
perspektiv. Utredaren ska också bl.a. ta fram ett utökat kunskapsunderlag för
den aktuella metoden. Syftet med uppdraget är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med
okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tilllämpade metod. Utredningen ska delredovisa sin granskning av metoden samt
det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid.
I delredovisningen ingår även att beskriva frågan ur ett internationellt perspektiv. Uppdraget i den delen ska lämnas i år. Slutredovisning ska ske senast
den 31 maj 2024
Mot den bakgrunden, dvs. att det enligt utredningens direktiv är Rättsmedicinalverkets nuvarande metod som ytterligare ska analyseras och utvärderas,
har experterna Elias Palm, avdelningschef, Rättsmedicinalverket, liksom Jonas
Bergström, enhetschef, Socialstyrelsen och Elizabeth Åhsberg, projektledare,
Socialstyrelsen, utsetts för att de har god kännedom om metoden och väl
grundad kompetens på området. Chefsrådmannen Maria Eka, som är domare
i Förvaltningsrätten, har bred erfarenhet både från domstol och andra höga,
kvalificerade tjänster i statsförvaltningen. Samtliga personer med koppling till
utredningen har förordnats med hänsyn till erfarenhet, skicklighet och kompetens på området med utgångspunkt i direktiven till utredningen. Med hänsyn till detta vidtas inga ytterligare åtgärder från vår sida.
Med vänlig hälsing
Maria Kelt
Departementsråd
Åklagarenheten, Justitiedepartementet

Bilagor till kapitel 5.2 finns att hämta på hemsidan
onodigaflyktingkrisen.se
D. Citat ur personlig kommunikation Elisabet Rundqvist
E. Referat av rapporten ”Kunskapscentrum för ensamkommande barn
2016–2020” Elisabet Rundqvist
F. Ensamkommande barns och ungdomars suicid och suicidförsök
2015–2020 Elisabet Rundqvist
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rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Nätverket Vi
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Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 2018-12-01
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Försämrat läge för hbtq-flyktingar. RFSL 2018-08-17
Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter. SvD 2019-03-20
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Mänskliga rättigheter. Migrationsverket 2018-11-22
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44. Martén, Linna: Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum Appeals. Uppsala
universitet, Nationalekonomiska institutionen 2017
45. Abdulhalim, Sara et al. Bristande rättssäkerhet i migrationsdomstolarna. Magasinet
Paragraf 2021-02-03
46. Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik; Heuman, Lars. Rättegång IV. Norstedts juridik
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Bacha Bazi, Una Costumbre Barbárica. Marginalmedia. Youtube 2017-01-14
Barry Bruton, Annie. Bacha Bazi and Human Rights Violations in Afghanistan:
Should the U.S. Military Have Done More to Protect Underage Boys? Kentucky Law
Journal 2019;108(1):179-198
U.S. Soldiers Told to Ignore Sexual Abuse by Afghan Allies. New York Times 201509-21
Taliban use ‘honey trap’ boys to kill Afghan police. Bangkok Post 2016-06-16
Afghanistan launches investigation into reports that their police are sexually
abusing children. Business Insider 2018-06-28
Afghanistan: Child Abused Going Unpunished. Institute for War & Peace reporting
2018-04-20
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Protect Doctrine. Ind. Int’l & Comp. L. Rev. 63, 2015;25(1):63-78
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
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UNHCR observations on the use of age assessments in the identification of
separated or unaccompanied children seeking asylum. UNHCR 2015-06-01
EASO Practical guide on the best interests of the child in asylum procedures.
EASO 2019
Age assessment: Council of Europe member states’ policies, procedures and
practices respectful of children’s rights in the context of migration. Council of
Europe, September 2017
Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen. En etisk analys. Socialstyrelsen
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Åldersbedömning. Migrationsverket
Lagrådsremiss. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Regeringen 2017-02-02
Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning - SR 20/2018.
Migrationsverket 2018-06-01
MIG 2014:1. lagen.nu/dom/mig/2014:1
Migrationsverkets riktlinjer för åldersbedömning. FARR 2014-06-22
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Limhamnsjuristen 2016-10-09
Johansson, Emil. Age Assessment of Unaccompanied Minors in Sweden and the
Rights of Children. Master of Laws, graduate thesis. Lunds universitet JURM02,
2019
Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport om
åldersbedömningar av ensamkommande barn 2016-2017. FARR 2017-11-09
Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder SR 25/2016.
Migrationsverket 2016-07-07
Eriksson, Thord. Ali blev vuxen efter ett ögonkast. I: Dom som stod kvar. Natur &
Kultur 2019
Hans ålder skrevs upp efter ett ögonkast. Aftonbladet 2020-06-17
Eriksson, Thord. Fem år äldre – efter ett ögonkast. 2019-10-31, thorderiksson.se
Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder. SBU 2016-04-20
Metoder för radiologisk åldersbedömning. En systematisk översikt. Socialstyrelsen
2017-7-4, 2016
Ludvigsson, Jonas. Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande
ungdomar. Svenska Barnläkarföreningen 2015-07-20
Migrationsverket svarar på frågor. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2016-1226
Analysrapport. Tematisk kvalitetsuppföljning av åldersbedömning i samband med
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beslut om uppehållstillstånd. Rättsavdelningen, Migrationsverket 2016-01-28. Dnr.
1.3.4-2016-178414
Johannesson, Livia. Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten. DN 201711-22
Bergman, Fredrik; Forssberg, Johannes: ”Osjälvständiga domstolar banade väg för
utvisningar”. SvD debatt 2018-07-19
Yttrande om förlängning av den tillfälliga lagen. FARR 2019-03-23
Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder. FARR 2017-01-19
Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga.
#Vi står inte ut, MyNewsdesk 2017-09-11
Rättsligt ställningstagande. Daktning av asylsökande barn för slagning i Eurodac.
Rättsavdelningen, Migrationsverket SR 41/2017; RS/017/2021
Nya medicinska metoder vid bedömning av ålder läker inte brister i
bevisvärdering. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Odaterad,
uppladdad februari 2018 på web.archive.org
Migrationsverket ändrar sin praxis för åldersbedömningar i asylmål. Asylsökande
måste ta initiativet till medicinsk åldersbedömning. Advokatsamfundet. 2015-0909
Inspektion av Migrationsverket, region Syd, asylprövningen, den 29 november–1
december 2016. Justitieombudsmannen 2017 02 24
Inspektion av Migrationsverket, region Stockholm, asylprövningen, den 2–4 maj
2017 Justitieombudsmannen. 2017-11-13
JO kritiserar Migrationsverkets åldersbedömningar. SR 2017-03-23
Inte alls ”uppenbart” att asylsökande är vuxna – JO ”mycket tveksam” till
majoriteten av fallen. Dagens Juridik 2017-03-24
Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2017-01-15
Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional
Representation for Northern Europe on the draft law proposal ”Age Assessment
Earlier in the Asylum Procedure” (”Åldersbedömning tidigare i asylprocessen”).
UNHCR Ds 2016:37, 2016-11-23
Få kommuner åldersbedömer själva. GP 2016-05-22
Migrationsverket, personligt meddelande till Ingrid Eckerman 2019-07-01
Vinqvist, Magnus; Vestin, Sanna; Samani, Aida; Edvardson Ehrnborg, Sara. Stoppa
osäkra åldersbedömningar tills utredningen är klar. Tidningen Syre 2019-06-25

4.2.1 Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande
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Eckerman, Ingrid. Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2018-02-22. Uppdaterad senast 2018-12-09
Hjern, A; Ascher, H; Vervliet, M; Derlyun, I. Identification: age and identity
assessment. I: Research Handbook on Child Migration. Red: Jacqueline Bhabha,
Jyothi Kanics, Daniel Senovilla Hernández. Cheltenhamn, UK: Edward Elgar
Publishing, 2018, s. 281-293
Kågedal, Bertil; Bengtsson, Finn. Om Migrationsverkets åldersuppskrivningar av
ensamkommande barn. Juridisk Tidskrift 2018-19;4:1020-23
Larmande rättsläkare får priset som Årets visslare. Sjukhusläkarna, Sveriges
Läkarförbund 2019-03-14
Läkare årets visselblåsare: ”Priset har varit högt”. SvD 2019-03-14
Fredrik Tamsen belönas med etikpris. Dagens Medicin 2019-10-10
När läkaretiken sätts på prov. Fredrik Tamsen och Mikael Sandberg, SLS:s
Youtubekanal 2020-09-09
Eckerman, Ingrid. Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska
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åldersbedömningar. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-02-28
Eckerman, Ingrid. Sökes: ”Agent med rätt att granska RMV”. Läkartidningen 201812-20 s. 115
Läkare anonymiseras i asylfall. Fria Tidningen 2018-02-01
Rapport från Bergwallkommissionen. Justitiedepartementet SOU 2015:52, 2015-0605
Eckerman, Ingrid. Professorer angående ny generaldirektör för
Rättsmedicinalverket. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Om magnetkamera vid bedömning av ålder. En studie av validiteten i radiologisk
undersökning. Socialstyrelsen 2018-05-21
Age Assessment practice in Europe. EASO 2013.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd
(omarbetning)
Kullman, Leif; Kärrström, Karl-Johan; Zeba, Nenad. Rapport om medicinsk
åldersbestämning ”ett hafsjobb”. Läkartidningen 2016-05-12 s. 113
Återrapportering avseende regeringsuppdrag till Rättsmedicinalverket att
genomföra medicinska åldersbedömningar (Ju2016/03931/Å) Dnr X16-90206.
RMV 2016-11-15
Ny metod för ålderstester hämtas från sportens värld. SVT 2015-12-20
Ludvigsson, Jonas. Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande
ungdomar. Svenska barnläkarföreningen 2015-07-20
Analysrapport. Tematisk kvalitetsuppföljning av åldersbedömning i samband med
beslut om uppehållstillstånd. Migrationsverket 2016-11-28
Migrationsverket gissar åldern på asylsökande. SVT 2016-08-31
Handläggare vittnar om godtyckliga åldersbedömningar. Sveriges Radio 2016-06-08
Dom i Migrationsöverdomstolen MIG 2014:1. Migrationsöverdomstolen 2014-0211
Noll, Gregor. Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn.
Läkartidningen 2014-07-14
Hjern, Anders; Ascher, Henry. Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn.
Läkartidningen 2015-10-12 s. 112
Kärrström, Karl-Johan. Faktabaserad debatt om åldersbedömning önskas. Dagens
Samhälle 2015-12-07
Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter. Statens medicinsketiska råd (Smer) 2016-10-20
Åldersbedömningar är ovetenskapliga. SVT 2016-10-23
Alfsdotter, C et al. Det går inte att avgöra exakt ålder på skelett. SvD 2016-11-14
Metoder för radiologisk åldersbedömning. En systematisk översikt. Socialstyrelsen
2017-07-04
Efendi , Negra. Regeringen larmades tidigt om åldersbedömningar. SvD 2017-12-19
Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande. Högskolan i Gävle
2018-03-20
Bring, Johan; Rönnegård, Lars. De metodologiska problemen med Socialstyrelsens
rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning – en systematisk översikt. Snacka
statistik 2018-04-08 snackastatistik.se
Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen. Statistikfrämjandet 2019-0510
Bring Johan; Rönnegård, Lars. Åldersbedömning av barn och vuxna – en utmaning
ur flera perspektiv. Metodseminarium 2018-04-13, snackastatistik.se
Efendi , Negra. Socialstyrelsen backar – flera fel om åldersbedömningar. SvD 201804-04
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37. Socialstyrelsen medger fel i rapport om metoder för åldersbedömning.
Läkartidningen 2018-04-05
38. Efendi , Negra. Socialstyrelsen: Fel göra analys om åldersbedömning. SvD 2018-1120
39. Förtydligande om rapporten Metoder för radiologisk åldersbedömning (2016).
Socialstyrelsen 2018-11-19
40. Uppdrag till Rättsmedicinalverket att genomföra medicinska åldersbedömningar.
Ju2016/03931/Å 2016-05-20
41. Metoder för medicinska åldersbedömningar. RMV. Uppdaterad 2021-06-11
42. Klargörande om medicinska åldersbedömningar i asylärenden. RMV 2018-12-14
43. Rättsmedicinskt utlåtande om ålder (exempel). RMV
44. Sammanställning av kunskapsläget om medicinsk åldersbedömning av personer
med manligt kön baserad på magnetkameraundersökning av knäled. RMV 2018
(odaterad pdf)
45. Månadsstatistik – medicinska åldersbedömningar. RMV 2017-08-01
46. Statistik. RMV. Läst 6.3.2021
47. SvD granskar åldersbedömningarna 2017-2019
48. Läkartidningen, sökord åldersbedömningar. Läkartidningen
49. Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport om
åldersbedömningar av ensamkommande barn 2016-2017. FARR 2017-11-09
50. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Statens
medicinsk-etiska råd (SMER) 2018-12-20
51. Europarådet kritiserar Sverige för åldersbedömningarna. Sveriges Radio 2018-0216
52. Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar. Läkartidningen
2018-02-16
53. Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe following his visit to Sweden from 2 to 6 October 2017, sid. 12.
Europarådet 2018-02-16
54. FN-kritik mot svenska asylutredningar av barn. SvD 2018-03-09
55. Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning. Civil Rights Defenders
2019-05-06
56. Staten anmäls för brister i åldersbedömningarna. SvD 2019-05-06
57. Nyström, Viktoria. De medicinska åldersbedömningarna. När rättssäkerheten
kommer i sista hand. Advokaten Nr 1 2018; årgång 84
58. Professorer: ”Angående ny generaldirektör vid Rättsmedicinalverket”. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2018-06-03
59. Kågedal, Bertil. Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör.
Läkartidningen 2020-05-08
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Brister avslöjade på Attendoboende efter dödsfall. SvD 2015-11-16
Pojke allvarligt skadad. Jönköpings-Posten 2015-09-15
Brister har upptäckts på vart tredje boende. Sydsvenskan 2015-06-11
FN riktar skarp kritik mot Sverige. SVT Nyheter 2015-01-25
Från förväntan till lång väntan. En studie om hot- och riskbilden på asylboenden.
S. 33f. MSB 2016
Kommuner anmäler sig själva. DN 2015-12-10
Hagström, Ana; Hollander, Anna-Clara; Mittendorfer-Rutz, Ellenor. Kartläggning
av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland
ensamkommande barn och unga. Avdelningen för försäkringsmedicin,
Institutionen för klinisk neurovetenskap. Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet 2018
Samhället handfallet inför ungas lidande. Dagens Samhälle 2016-05-18
Självmordstankar vanligt bland unga ensamkommande. DN 2016-11-25
Allt fler självmordsförsök på asylboenden. Blankspot 2016-12-20
Lång väntan leder till hopplöshet. Västerbotten-kuriren 2017-01-27
Vi betalar notan för den nya asylpolitiken i människoliv. Nerikes Allehanda
2016-12-15
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20. Brev: Till politiker i regering och riksdag från Skyddsvärnet Göteborg daterat 201605-13. Dnr Ju2016/04259/EMA
21. Jägerskog, Magnus; Sarkadi, Anna. Riv upp nya asyllagen och ta hand om alla barn.
GP Debatt 2017-02-18
22. Ny metod ska hjälpa ensamkommande. UNT.2016-12-27
23. Lång väntan bryter ner asylsökande. GP 2017-12-17
24. Informant 2017
25. Ingen tog helhetsgrepp. Västerbottenskuriren 2017-04-07. (Bekräftas av IVO dnr
11303/2017)
26. Nästan alla har funderat på att ta sitt liv. Blankspot 2018-05-21
27. Så gjorde vi undersökningen om de ensamkommande. Blankspot 2018-05-21
28. Ytterligare ett självmord på asylboende. Bohusläningen 2017-02-08
29. Anmälan om allvarlig misstanke om organiserade självmord. Pressmeddelande
#vistårinteut 2017-02-06, MyNewsdesk
30. Många kommuner känner till självmordsplaner bland ensamkommande.
Pressmeddelande Socialstyrelsen 2017-02-15
31. Suicid och suicidförsök ensamkommande unga – sammanställning av #vistårinteut.
Pressmeddelande 2017-10-25
32. Lång väntan bryter ner asylsökande. GP 2017-12-17
33. Uppdrag om inrättande av nationellt kunskapscentrum om ensamkommande.
Socialdepartementet 2017-03-23
34. Stoppa självmorden bland ensamkommande Podd Dagens Arena Människor och
migration 2018-03-02
35. Hög andel självmord bland asylsökande. Psykologtidningen 2018-02-27
36. E-post från Elisabet Svedberg, utredare, Socialstyrelsen 2020-11-20.
Se bilaga D ref. P1
37. E-post RMV 2021-02-04, besvarat av statistiker på Rättsmedicinalverket.
38. Migrationsverket stänger asylboenden. SVT 2016-10-10
39. Informant 2018. Se citatbilagan ref. P3
40. Ismat vädjade om hjälp – tog sitt liv. GP 2017-03-17
41. Ingen är förvånad över självmordet. Bohusläningen 2017-02-10
42. Ensamkommande Abrham tog sitt liv i oktober – nu anmäls psykvården av hans
gode man. Östersunds-Posten 2017-12-21
43. Yngling tog sitt liv – utredningen kring självmordet underkänns helt. SVT
Nyheter/Jämtland 2018-04-06
44. Krokoms kommuns utredning av självmord underkänns. Sveriges Radio P4
Jämtland. 2018-04-06
45. Informant om avliden 2017. Se bilaga D ref. P2
46. Prop. 2015/16:43. Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
47. Socialstyrelsen. Ny placeringsform, stödboende för barn och unga 16-20 år.
Meddelandeblad Nr 1/2016
48. Söderqvist Forkby, Åsa. Ensamkommande barn och unga i en föränderlig värld, s.
173-75. I: När samhället träder in. Red: Andersson, Höjer, Sallnäs, Sjöblom.
Studentlitteratur 2020
49. Personlig kommunikation med socialsekreterare 2021-03-05. Se bilaga D ref. P6
50. Informant 2017. Se bilaga D ref. P4
51. Hoppet tände en folkrörelse. Pressmeddelande #vistårinteut 2019-12-31
52. Socialnämnden i Västerviks kommun får allvarlig kritik för att nämnden låtit vården
enligt 3 § LVU av en ung man upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och
utan att ha fattat ett beslut om att vården skulle upphöra. JO dnr 1060-2017
53. Hur gör kommunerna med ensamkommande ungdomar som fyller 18?
#vistårinteut 2017-12-19
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54. Uppgifter från informanten som följt barnet under lång tid och hade stor insyn i
levnadsförhållandena. I telefonsamtal beskrev informanten det som vanvård i
boendet.
55. Det spelar ingen roll för dem om jag tar mitt liv. ETC 2017-06-24
56. E-post 2018-01-02 från Helene Hedenbris, Migrationsverket dnr 4.2.1-2107-133532
som svar på skrivelse 2017-12-13. Se bilaga D ref. P5
57. Esmats bror tog sitt liv efter utvisningsbeslutet. SVT 2017-10-19
58. Migrationsverket erkänner fel om utvisning. SvD 2017-10-19
59. När staten gör fel ska det prövas och gottgöras. Dagens Samhälle 2018-05-26
60. Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av
asylansökan avseende två bröder. JK Dnr: 6629-18-4.3. 2020-02-17
61. Informant 2017
62. Informant 2017-18
63. Informant 2017, se bilaga D ref. P12
64. Informant 2021, se bilaga D ref. P9
65. Självmorden är ett misslyckande. Bohusläningen 2017-03-21
66. Pojke allvarligt skadad. Jönköpings-Posten 2015-09-15
67. Informant 2017. Se bilaga D ref. P10
68. Informanter. Se bilaga D ref. P11
69. Informant 2017. Se bilaga D ref. P13
70. Bollandet med ålder kan bli förödande. UNT 2018-11-05
71. Socialstyrelsen beslut Dnr 42-7082/09. 2009-11-23
72. Socialstyrelsen Dnr 4972/2016 2017-06-26
73. Kunskapscentrum för ensamkommande barn. Delredovisning 2018 s.16 f. Juni 2018
74. Socialstyrelsen dnr 26073/2017
75. Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn. Socialstyrelsen
2021. ISBN 978-91-7555-555-3
76. Ensamkommande barn och unga. Handbok om socialnämndens ansvar och
uppgifter. Socialstyrelsen. 2016. ISBN 978-91-7555-408-2
77. Ensamkommande barn och unga. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen.
2020. ISBN 978-91-7555-519-5
78. Personlig kommunikation med barnets familjehem som redogjort för anmälans
innehåll och resultat 2021-01-05
79. Vill granska brister efter självmord. Västerbottens-Kuriren 2017-05-24
80. Informant 2017. Se bilaga D ref. P7
81. Informant 2017. Se bilaga D ref. P8
82. Informantens berättelse (2017). PUT = permanent uppehållstillstånd
83. Självmorden är ett misslyckande. Bohusläningen 2017-03-21
84. Skriftlig återkoppling per e-post från Skyddsvärnet Göteborg, Birgitta Göransson
2017-03-26 till statsråden Åsa Regnér och Gabriel Wikström samt statssekreterare
Lars Westbratt
85. E-post dnr Ju2017/09084 2018-03-01
86. Governing through ignorance: Swedish authorities’ treatment of detained and nondeported migrants during the COVID-19 pandemic. Lindberg, Annika; Lundberg,
Anna; Häyhtiö ,Sofia; Rundqvist, Elisabet. Ej publicerad
87. Ministern: Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns pojkar. SVT Nyheter
2016-10-24
88. Dödlighet i suicid (självmord). Folkhälsomyndigheten 2021-02-09
89. Många nyanlända mår sämre – efter att de kommit till Sverige. SVT 2016-12-13
90. Svar från departementssekreteraren UD2021/02205/RS 2021-02-18
91. E-post 2021-01-07
92. E-post från statistiker på Rättsmedicinalverket 2021-02-04
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93. Eriksson, Thord. Ali blev vuxen efter ett ögonkast. I: Dom som stod kvar. Natur &
Kultur 2019
94. Informant 2018, förnyad kontakt 2021-01-05
95. Överdos av tuberkulosläkemedel vanligt bland unga asylsökande. Läkartidningen
2016-11-15
96. Aref och de fyra sista siffrorna. Tendens, kortdokumentär. SR 2018-01-15
97. När silvertrådar slits isär. Facebook #vi står inte ut @vistarinteut 2020-11-22
98. ”Om det inte finns hopp blir det svårt”. Läkartidningen 2017-05-03
99. Debatt: Samhället tar inte ansvar för sjuka ensamkommande. Altinget 2019-08-15
100. Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre. Mikael Färnbo,
Dagens Arbete 2020-10-24
101. Rundqvist, Elisabet. Vilka krav ska man ställa på den som inte orkar leva? Dagens
Arbete 20201204
102. Stefan Löfven, Facebook 2015-09-05
103. Kritiserad Löfven håller tal om kris. SVT 2015-09-15
104. Larm om flera självmord bland flyktingbarn. Norran 2015-03-25
105. Brister i arbetssätt väcker kritik. SvD 2015-11-17
106. Efter självmordet – BUP söker upp ensamkommande. Sveriges Radio Blekinge
2016-06-27
107. Landstinget fick inte reda på självmordet. Sveriges Radio Blekinge 2016-05-02
108. A journey’s end for one Afghan boy, hopes of a new life in Europe end in suicide.
Reuters Investigate 2016-09-22
109. Ensamkommande mellan hopp och förtvivlan. SVT Nyheter Skåne 2016-12-13
110. Försökte hänga sig – personal avvaktade. Skånska Dagbladet 2016-07-09
111. Mats Persson: ”Vi behöver skynda på asylprocessen”. Lokaltidningen Bjuv Klippan
2016-01-29
112. Nya rutiner efter självmordsförsök. Sydöstran 2016-08-30
113. Självmordsförsök bland ensamkommande. TT Nyhetsbyrån 2016-11-25
114. Fem självmordsförsök sedan i november. Sveriges Radio Blekinge 2017-03-03
115. Fler ensamkommande försöker ta sitt liv. P4 Sjuhärad 2017-11-15
116. Många självmordsförsök bland ensamkommande flyktingbarn. Frälsningsarmén
februari 2017
117. Uppgifter från bland annat Uppsalastödet, ideell förening
118. Psykisk hälsa. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
119. Informant 2021

5.3 Barnfamiljer på flykt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Inkomna ansökningar om asyl respektive avgjorda asylärenden 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 och 2020. Migrationsverket
Number of refugees worldwide from 2001 to 2019, by type. Statista
Figures at a glance. UNHCR
Global Peace Index 2020, s.18. Institute for Economics & Peace, Sydney June 2020
Inkomna ansökningar om asyl 2015. Migrationsverket 2016-01-01
Ali, Rami. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment Afghan
unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran. Stockholm
University Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies 2016
Lifosrapport: Irans rekrytering av afghaner till kriget i Syrien (version 1.1). Lifos,
Migrationsverket 2018-05-23
Lifosrapport: Afghanistan - marktvister och konfliktlösningsmekanismer, version
1.1, s. 7, 18. Lifos, Migrationsverket 2018-03-02
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan 20152016. Regeringskansliet, Utrikesdepartementet 2019-06-28
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10. EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan Individuals targeted
under societal and legal norms, s. 76. RefWorld 2017-12-12
11. Intervju med stödperson 2021-01-30
12. Afghanistan Security Situation: Country of Origin Information Report. EASO
September 2020
13. Lifos. Temarapport: Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott version 1.0.
Migrationsverket 2019-01-28
14. Lifos. Temarapport: Afghanistan: Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier,
situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt, version 1.0, s. 17 ff.
Migrationsverket 2016-09-29
15. Lifos. Temarapport: Afghanistan: Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier,
situationen för kvinnor, barn, hazarer samt internflykt version 1.0, s. 17 ff.
Migrationsverket 2016-09-29
16. Stop the War on Children. Gender Matters, p. 12 ff. Save the Children 2020
17. Afghan nationals perceived as ’Westernised’. EASO 2020-09-02
18. Tusen barn, tusen drömmar, s. 12. Kompis, Falun och Österlens stödförening för
flyktingar, Surte, 2019
19. Statistisk månadsrapport till justitiedepartementet, juli 2019, s. 22. Migrationsverket
Dnr 1.1.1.2-2019-2157
20. Rättsligt ställningstagande. Prövning av barns bästa - RS/009/2020. Migrationsverket
2020-06-25
21. Svensk-afghansk barnfamilj flyr till Tyskland. Landets Fria 2020-02-11
22. Sverige nu strängast för afghaner bland EU:s största mottagarländer. SVT Nyheter
2018-11-25
23. Rostami, Elica Ghavidel. Kvinnors asylskäl - Betydelsen av manligt nätverk. Juridiska
Institutionen, Stockholm Universitet 2015
24. Handbok i migrationsärenden: Synnerligen ömmande omständigheter/Särskilt
ömmande omständigheter, s. 11. Migrationsverket 2012-05-23
25. Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. Prop.1996/97:25, s. 225
26. UM 2944-20. Migrationsöverdomstolen 2020:24
27. Barnkonventionen trumfar utlänningslagen: 14-åring får stanna. DN 2021-01-12

5.5 De o(rätt)färdiga gymnasielagarna
1.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (utkast till lagrådsremiss).
Regeringskansliet 2016-11-28
2. Regeringen backar om utvisning av 18-åringar. DN 2016- 11-24
3. Remiss av utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
Regeringskansliet 2017-01-12
4. Migrationsverket varnar för nya svåra åldersbedömningar. Sveriges Radio 2017-0112
5. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på
gymnasienivå. Betänkande 2016/17:SfU19 Sveriges Riksdag 2017-05-03
6. Få utvisningshotade får ja till studier. Aftonbladet 2018-04-15
7. Remiss av utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd.
Regeringskansliet 2018-02-22
8. Lagrådet sågar nytt förslag för ensamkommande. SvD 2018-03-28
9. Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Betänkande
2017/18:FiU49 Sveriges Riksdag 2018-06-07
10. Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande. Migrationsverket 2020-03-23
11. Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council. Official
Journal of the European Union 2013-06-29, artikel 31:3
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12. Migrationsdomstolen tillämpar inte gymnasielagen – underkänner sänkta
beviskrav. DN 2018-07-06
13. Roos, Anders: Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen. Examensarbete, s. 22.
Lunds universitet 2019
14. Fler omfattas av gymnasielagen. Sveriges Radio 2018-09-05
15. Migrationsverket erkänner fel – men Jaweeds bror utvisas ändå. SVT 2019-03-12
16. Migrationsöverdomstolen MIG 2020:10 målnummer UM 19086-19
17. Ny lucka i gymnasielagen: Snabba elever kan utvisas. SvD 2020-02-22
18. Skolverket: Antagning till gymnasieskolan
19. Överläggning om och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKL 2019-10-02
20. Stockholms Stadsmission m.fl. Informationsmaterial om den nya gymnasielagen,
s. 14 ff. På sweref.org
21. Lagen skulle hjälpa – kallas hinderbana: ”Inhumant”. SvD 2019-11-01
22. Desperat jakt på fast jobb för unga ensamkommande i Kiruna – om två månader
väntar utvisning. SVT 2021-02-16
23. Hundratals tvingas lämna migrationsboende. SvD 2020-01-28
24. Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser. Pressmeddelande. SKL 201911-11
25. Med uppehållstillstånd för studier. Nationell kartläggning av situationen för
ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier. Länsstyrelserna
2019-06-13
26. Tillfälligt boende lindrar akut hemlöshet. UNT 2018-11-11
27. Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen – lägesbild i maj
2019. Socialstyrelsen 2019-06-04
28. Rapport: Humanitära situationen för ensamkommande. Svenska Röda korset.
2020-01-30
29. Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd för dig som tidigare har sökt asyl
och nu kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Migrationsverket
30. Flyktingar utvisas om de tar korttidsjobb efter studenten. Lag & Avtal 2020-06-05
31. Redo Arbetskraftsförmedlingen. redo.arbetskraftsformedlingen.se
32. Ensamkommandes förbund Stockholm, avsnitt Hopp med Jobb. efstockholm.se
33. C vill lätta upp gymnasielagen under coronakrisen. Sveriges Radio 2020-04-17
34. S och MP överens om gymnasielagen. Lag & Avtal 2020-10-07
35. Centerpartiet kommer att rösta nej till lagförändringar i gymnasielagen. SVT
2020-12-01
36. Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Betänkande
2020/21:SfU27. Sveriges Riksdag 2021-06-09
37. Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54). Regeringskansliet 2020-12-04
38. Regeringen ändrar inte migrationsförslag. SvD 2021-02-08
39. Oenighet mellan S och MP – lagförslag försenas. SvD 2021-03-19
40. Ny migrationslag – men hur länge gäller den? DN 2021-06-23
41. ”Stärk svensk humanitet: Låt de ensamkommande stanna”. DN Debatt 2020-07-05

5.10 Investering eller kostnad – en felaktig ekonomisk berättelse
1.
2.
3.
4.

Hammarstedt, Mats. Ingen oenighet om flyktinginvandringens kostnader. Dagens
Samhälle 2018-06-06
Långtidsutredningen 2003-2004. SOU 2004.19. Regeringskansliet
Scocco, Sandro. Och några, antar jag, är OK! Atlas förlag 2019
Ruist, Joakim. Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och
arbetsmarknadsetablering. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi 2018:3
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5.
6.

7.
8.

Invandrare arbetar mer än svenskfödda. Expressen 2020-10-15
Nilsson Lundmark, Eva; Nilsson, Ingvar. En vinstlott eller en nitlott?
Ensamkommande flyktingbarn ur ett socialt investeringsperspektiv. Krut AB 201604-20
Ny bok visar hur flyktinginvandring gynnar ekonomin. Linköpings universitet 202103-25
Andersson, Lars Fredrik. Arbetsmarknaden på 2020-talet: Invandringen och den
demografiska motvinden. Arena Idé oktober 2020

6.1 Civilsamhället kämpar för flyktingarna
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Villkor för organisationer med social inriktning. Civila samhällets villkor 2016 med
fokus på flyktingfrågor. MUCF 2016
De hjälper ungdomar att begå folkbokföringsbrott. Hem & hyra 2020-03-11
Politiker kritiska till hemligt nätverk som hjälper papperslösa. Sydsvenskan 2020-0616
Lundberg, A; Jansson-Keshavarz, S; Obenius van Stellingwerf, H. Nyanlända barns
och ungdomars etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet.
Linköpings universitet/Allmänna arvsfonden 2019
ABIS. wp.arbetskooperativetsolidaritet.se
Uppdrag Arbete. www.uppdragarbete.se
Arbetskraftsförmedlingen. arbetskraftsformedlingen.se
REDO. redo.arbetskraftsformedlingen.se
Hur många Anne Frank finns det i Sverige? Stoppa utvisningarna till Afghanistan,
2019-05-24
Är det en hemlighet att civilsamhället hjälper flyktingar? Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2020-06-30
Artiklar om protester. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Andra protester. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2021-05-09
Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. #Vi
står inte ut 2017-09-11. MyNewsdesk
Eriksson, Thord. Dom som stod kvar. Natur & kultur 2019
Tusen barn tusen drömmar. Föreningen Kompis Falun och Österlens Stödförening
för Flyktingar 2019
Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2020-07-16
Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar – låt våra vänner få stanna!
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-10-13
Många böcker av och om ensamkommande. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2019-10-24
Unga Afghaner i Sverige skriver om sina upplevelser. Sydasien 2020-02-24
Eriksson, Thord. Nyss bodde han hos en familj i Sala – nu sover Omid under en bro
i Paris. Expressen 2019-02-11
De oönskade. Aftonbladet 2019
Edler, Per, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Hamburg. Människor flyr Sverige för rätten
att utöva kristen tro. Dagen 2021-03-03
Les amis des migrants suèdophone en France (LAMSF)
Nej, Stefan Löfven, vi litar inte på Sverige! Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2021-01-04
Bitti: ”Att det skulle bli så här illa hade jag aldrig kunnat förstå i den värsta
mardröm”. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-07-19
Heléne Fritzon: Civilsamhället pressas orimligt hårt. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2018-08-09
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27. Karin till socialministern: Behandlingen av asylsökande blir till ett
folkhälsoproblem. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2019-12-06
28. Caroline 19 år: Min stolthet för mitt land har bytts till dåligt förtroende. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2018-05-17
29. Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar – Låt våra vänner få trygghet i
Sverige! Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-10-13
30. Förare Winbladh, Lisa. Lisa: Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer
mig. MyNewsdesk 2017-05-20
31. Per Haskel: Annie, hjälp! Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-04-20
32. Anonym hjälpare: Nu brast det. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2020-02-26
33. #Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa. Facebook
34. För en mänsklig flyktingpolitik 2021! Grupp på Facebook
35. Här är där man är – Permanent uppehållstillstånd för alla som är i Sverige.
www.skrivunder.com/jag2015
36. Projekt Soulidarity Human Rights. Även www.facebook.com/Soulidarityhr
37. En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig flyktingpolitik.
Rädda Barnen 2020-09-09
38. Morgan Johansson. Twitter 2021-02-04
39. Exempel: Facebook Stöttepelaren 2021-01-15
40. Exempel: Facebook Stöttepelaren 2021-03-26
41. Hansen, Kjell. Flyktingmottagandet och landsbygdens framtid. Flykt. Gränsløs
2017;8. Centrum för Öresundsstudier

6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anonym hjälpare: Nu brast det. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 2020-02-26
Moralisk stress för lärare som undervisar utvisningshotade. Skolvärlden 2017-04-28
”Hur kan jag som volontär förmedla hopp till ensamkommande barn?” Insidan, DN
2018-06-22
Massutvisningar får gode män att sluta. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 201610-23
Lisa: ”Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig”. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan 2017-05-20
Förare Winbladh, Lisa. Massutvisningarna är livsfarliga. Expressen 2017-05-25
Varför gråter de vuxna? Några röster från Facebook. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan 2017-09-23
Tuula: Ibland har jag bara tysta tårar. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 2017-0920
De ensamkommandes stödpersoner påverkas starkt. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan 2017-05-12
Michelle, lärare: ”Att känna sig så maktlös...” Stoppa utvisningarna till Afghanistan
2017-05-16
Jag har ont i min svenska själ. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 2017-03-30
Heidi Clement, Arefs mamma: Är man alltid ansvarig för sitt egna liv? Stoppa
utvisningarna till Afghanistan 2017-11-23
Julia: Öppet brev till Annika Strandhäll. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 201711-20
Rune: Lättare att jobba med döende unga än med utvisningshotade. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan 2017-12-29
Margareta: ”Undan för undan tog vi plats i varandras hjärtan.” Stoppa utvisningarna
till Afghanistan 2018-10-22
Karin Fridell Anter. Blir gode män för ensamkommande informerade om vad det
innebär? Stöttepelaren 2020-08-09
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17. Socialminister Annika Strandhäll: ”Jag har torkat tårarna.” Stoppa utvisningarna
till Afghanistan 2017-11-03
18. Hög psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande. #Vi står inte
ut. MyNewsdesk 2017-11-03
19. ”Utveckla stödet till dem som hjälper ensamkommande”. Dagens Medicin 201712-14
20. Brev till socialminister Annika Strandhäll, Eva Micko, SKL, Olivia Wigzell,
Socialstyrelsen och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten. Stoppa utvisningarna
till Afghanistan 2017-12-14
21. Hjälparna måste få hjälp. Norrbottenskuriren 2017-12-28
22. Svar från SKL på brev om hjälparnas psykiska hälsa. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan 2017-12-21
23. Karin till socialministern: Behandlingen av asylsökande blir till ett
folkhälsoproblem. Stoppa utvisningarna till Afghanistan 2019-12-06
24. Det sliter i hjärtat när ni tar våra ungdomar. Aftonbladet 2017-12-18
25. Civilsamhället pressas orimligt hårt! Dagens Samhälle 2018-08-09

6.3 Civilsamhällets etablerade organisationer
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
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Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015. SOU 2017:12
Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor. MUCF 2016-09-30
Samverkan med civilsamhället. SKL 2018
skr.se/download/18.4829a209177db4e31aa2c568/1615295294353/Samverkancivilsamhallet-kartl%C3%A4ggning-2018.pdf
Engångspengar till kommuner och civilsamhälle. Regeringskansliet 2018-05-29
Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen. Pressmeddelande
Finansdepartementet 2015-11-12
Beviljade statsbidrag. Folkhälsomyndigheten
”Extra pengar i budgeten till de ensamkommande”. Debattartikel av bitr.
finansminister Per Bolund i SvD 2017-09-16
Vi ger barn som flytt till Sverige en bra start i sitt nya land. Rädda Barnen
Svenska kyrkans arbete med människor på flykt
Stödlinje på flera språk. Rädda Barnen
Kontakta oss. Svenska Röda Korset
Centrum för stöd och behandling. Rädda barnen
Behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Svenska Röda korset
Stöd till förvarstagna. Svenska Röda Korset
Söka efter saknade familjemedlemmar. Svenska Röda Korset
Skåne stadsmission www.skanestadsmission.se/migration-och-integration/
Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de
fyller 18 år. Regeringskansliet 2017-06-30
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl.
Regeringskansliet 2018-05-24
Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin
asylprocess. Regeringskansliet 2019-05-17
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera.
Sammanställning över utbetalat kommunstöd. Migrationsverket
Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att
ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess. Göteborgs stad
Social utveckling 2019-09-14
Bidrag att söka för civilsamhället för att möjliggöra boende åt ensamkommande
asylsökande barn. Ulricehamns kommun 2019-10-15
Agape. www.agapegoteborg.se
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24. Svenska kyrkan i Borås 2017-11-19. Facebook
25. Hur gör kommunerna med ensamkommande ungdomar som fyller 18?
#vistårinteut 2017-12-19
26. Pengar för boende till ensamkommande har hamnat fel. Forum 2018-04-13
27. Asylrättscentrum. sweref.org
28. Stöd till flyktingar i Sverige. Amnesty
29. Viktigt avgörande för ungdomar med uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Skåne Stadsmission 2020-12-10
30. Baba – råd och stöd för ensamkommande unga. Stockholms Stadsmission
31. Goda råd till dig som söker asyl. FARR
32. Efter beviljat uppehållstillstånd – vad händer sen? Asylrättscentrum
33. Rädda Barnen Mediearkiv: Rapporter
34: Rapport till FN:s tortyrkommitté. Svenska Röda Korset 2021-03-17
35. Längd på uppehållstillstånd - en europeisk jämförelse. Svenska Röda korset 202006-24
36. Rätten till familjeåterförening – en europeisk jämförelse. Svenska Röda Korset
2020-05-27
37. Rapport: Humanitära situationen för ensamkommande. Svenska Röda Korset
2020-01-30
38. Familjer splittras och anhöriga saknas. Svenska Röda Korset 2019-08-30
39. Förvar under lupp. Svenska Röda Korset 2019-06-30
40. Tortyrskador i asylprocessen. Svenska Röda Korset 2019-06-30
41. Kunskap och vägledning – en förutsättning för god vård. Svenska Röda Korset
2019-01-22
42. Rapporten Barn i förvar. Svenska Röda Korset 2018-11-28
43. Tillfälliga utlänningslagen. Svenska Röda Korset 2018-10-03
44. En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Remissvar om migrationspolitiska
kommitténs betänkande. Sveriges kristna råd 2020-12-05
45. Tidsbegränsade uppehållstillstånd slår hårt mot hbtqi-flyktingar Remissvar om
migrationspolitiska kommitténs betänkande. RFSL 2020-12-08
46. Cementering av en restriktiv lagstiftning. Remissvar om migrationspolitiska
kommitténs betänkande. Rädda Barnen 2020-12-07
47. Svenska kyrkans åsikter i flyktingfrågan. Svenska Kyrkan
48. Flera organisationer visar nu stöd för ensamkommande. Forum 2018-04-24
49. Andra protester. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2021-05-09
50. Juluppropet. Svenska kyrkan 2016-12-14
51. Juluppropet fortsätter. Sveriges kristna råd 2017-03-09
52. Dahlin, Elisabeth. Löfven, du hycklar om ensamkommande. Aftonbladet 2017-0411
53. Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Svenska Kyrkan och Rädda Barnen 201706-20
54. BRIS står bakom #Novemberuppropet: Stoppa utvisningarna till Afghanistan
2017-11-16
55. Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan. Amnesty och Röda Korset. GP 202002-14
56. Brev till ledamöterna i den parlamentariska kommittén om en framtida
migrationspolitik. Amnesty 2020
57. Fortsatt stöd för en medmänsklig migrationspolitik. Svenska Röda Korset 202009-09
58. Risk att migrationskommittén går emot svenska folkets vilja. DN 2020-08-06
59. Öppet brev till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Amnesty 2020
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6.3.1 Etikkommissionen i Sverige
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Rapporter. Etikkommissionen i Sverige
Barnen utan röst. Etikkommissionen i Sverige 2012
Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig. Etikkommissionen i Sverige 2014
Gulger, Amanda; Sikström, Josefin. En stulen barndom. Rapport om hur svensk
asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter.
Etikkommissionen i Sverige 2018
Folkkampanjen för asylrätt www.folkkampanjforasylratt.se
Etikkommissionens yttrande över lagrådsremissen ”Begränsningar av
möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige” 2016
”Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den
parlamentariska kommittén”. Etikkommissionen 2019
Hultcrantz, Elisabeth. Om dessa vore svenska barn… Vulkan 2020.

6.4 Frivilligsamhället sedan 2015 – nya grupper och arbetsformer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
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Exempel på grupper december 2019 i Värmland och Dalarna. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2021-12-29
Exempel på grupper december 2019 i Västmanland och Gästrikland Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2021-12-29
Exempel på grupper december 2019 i Skåne Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2019-12-22
Exempel på grupper december 2019 i Småland Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2019-12-22
Exempel på grupper december 2019 i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2012-12-22
Exempel på grupper december 2019 på Västkusten Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2019-12-22
Exempel på grupper december 2019 i Gotland, Öland, Blekinge och Östra
Småland Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2019-12-22
Exempel på grupper december 2019 i Mellersta Sverige Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2019-12-22
Ingen människa är illegal www.ingenillegal.org
Refugees Welcome Stockholm
Refugees Welcome International
Refugees Welcome Housing
Folkkampanj för asylrätt
Refugees Welcome Stockholm. Folkkampanj för asylrätt 2016-02-21
Agape Göteborg
Minderåriga vid första avslag. Facebook
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! stoppautvisningarna.blogspot.com
Stöttepelaren stottepelaren.se
Så startade rörelsen. vistarinteut.org
Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa. Facebook
Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga –
Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber. #vistårinteut
2017-09-11
Inte ett år till – civilsamhällets röst. #vistårinteut 2019-11-24
NU ÄR DET NOG, upprop. Facebook
Håll ihop Sverige flyktingamnesti.wordpress.com
Krisen kräver att alla ensamkommande får amnesti. GP 2020-04-27
Kravet – en amnesti till de ensamkommande. Aftonbladet 2021-04-11
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27. Håll ihop Sverige. Rapport: Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande
ungdomar – nu!
28. Håll ihop Sverige. Överlämning av namninsamling med ett flertal talare 2021-0406. Youtube
29. Riksdagspartier tog emot namninsamling för amnesti. Dagen 2021-04-07
30. Stor namninsamling: 16 622 personer kräver stopp för utvisningar till Afghanistan.
Syre 2021-04-07
31. REDO: Motiverad arbetskraft redo.arbetskraftsformedlingen.se
32. Röda tråden-marschen i Stockholm samlade drygt 3 000 personer. #Vi står inte ut,
pressmeddelande 2017-03-17 MyNewsdesk
33. Bildreportage: Proteströrelsen mot utvisningarna till Afghanistan. DN 2017-09-18
34. Flyktingarnas dag 25 november 2017
35. Demonstration tågade genom Norrköping. SVT 2018-07-25
36. Sverige mot deportationer 4-9 oktober. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2018-09-27
37. Blomsterhav utanför Liljevalchs vårsalong. SVT 2019-02-10
38. Socialdemokrater: Vad är 17 000 unga människor värda för er? Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2019-03-23
39. Politik, kaffe och blommor när S intog Conventum. Sveriges Radio 2019-03-23
40. 300 kulturarbetare: Vem bär ansvaret för Sveriges tvångsdeportationer till kriget i
Afghanistan? Pressmeddelande från Nu är det nog 2019-03-11
41. Klockorna ringer för dem som utvisas idag. Pressmeddelande #femövertolv 201905-28. MyNewsdesk
42. #femövertolv. Facebook
43. Afghanska barnfamiljer i sittstrejk på Norra Bantorget. SVT 2019-07-13
44. Skor placeras ut – i solidaritet mot utvisningar. Aftonbladet 2019-09-09
45. Aktivitetsveckan mot utvisningarna 7-12 september. MyNewsdesk 2019-09-30
46. Bjereld, Ulf: Sverige vårt växande hem. Opulens 2019-09-12
47. Landsomfattande protester mot asylpolitiken 20 och 24 november. MyNewsdesk
2019-11-18
48. För en mänsklig flyktingpolitik 2020! Facebook
49. Digitalt 1-majtåg för en mänsklig flyktingpolitik. Pressmeddelande 2020-05-02
50. Blågul manifestation för ensamkommande den 6 juni. MyNewsdesk 2020-06-05
51. Asylnytt arkiv: Stöd och solidaritet
52. The forced deportations from Sweden to Afghanistan are resumed! Stoppa
utvisningarna! 2020-12-04

6.4.1 Stöttepelaren och Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Om nätverket. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Om Stöttepelaren. Stöttepelaren
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Facebook
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2021-08-27
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Dagens Samhälle 2016-10-20
Fredag 29 mars får Morgan Johansson sina upprop. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2019-03-28
7. Migrationsverket JO-anmält för schablonmässiga åldersuppskrivningar. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan! 2017-01-15
8. Yttrande: Uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2017-01-10
9. Remissvar ”nya” gymnasielagen. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-02-19
10. Remissvar: Förläng inte tillfälliga lagen! Stoppa utvisningarna till Afghanistan1
2019-03-13
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11. Remissvar gällande SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Stoppa
utvisningarna till Afghanistan1 2020-12-07
12. Remissvar kompletterande promemoria till SOU 2020:54 . Stoppa utvisningarna
till Afghanistan! 2021-01-04
13. MyNewsdesk. Sökord Ingrid Eckerman
14. Brevkampanjen: Många sossar är tveksamma till dagens asylpolitik. MyNewsdesk
2017-03-09
15. Brev till socialdemokratiska kongressombuden. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan!2019-03-01
16. Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar – Låt våra vänner få trygghet i
Sverige! Stoppa utvisningarna 2020-10-13
17. How safe is Afghanistan? International conference, Stockholm, 4 October 2018
18. How safe is Afghanistan? Conference, 4 October 2018. Youtube
19. Maley, William. Vår egen del i ondskan. UNT 2018-12-23
20. De fick regeringen att svänga om afghanerna. Expressen 2018-06-02
21. Civilsamhället och asylpolitiken, del 2. Red. Johannesson, Livia och Weinryb,
Noomi. Södertörns högskola 2020
22. De som inte får stanna – Att implementera återvändandepolitik. Delmi rapport
2020:1
23. Vi gör vad vi kan. Volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015. Migra
förlag och Liv i Sverige 2019
24. Finns det plats för mig i världen? Red. Söderberg, Margareta. Books on demand
2019
25. Asztalos Morell I.: Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil
Mobilisation for and with Afghan Youth. I: Feischmidt M., Pries L., Cantat C.
(red.) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham.
2019
26. Om VUT – verkställighetshinder. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 2018-0619
27. Stöttepelaren www.stottepelaren.se
28. Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Facebook
29. Don’t send Afghans back – a platform for positive action. Facebook
30. Många böcker av och om och ensamkommande. Stoppa utvisningarna till
Afghanistan! 2019-10-24

6.4.4 Frivilliga familjehem i Österåker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frivilliga familjehem frivilligafamiljehem.se
Frivilliga familjehem i Österåker. Facebook
Österåkers kommun anser att vi har hjälpt ”fel” ungdomar. Frivilliga familjehem
2019-01-14
Del 2. Österåkerskommun anser att vi har hjälpt ”fel” ungdomar. Frivilliga
familjehem 2019-05-16
Del 3: Tack! Frivilliga familjehem 2019-06-08
Tillfälligt kommunstöd för unga asylsökande m.fl. 2017–2019. Migrationsverket
REDO. Arbetskraftsförmedlingen redo.arbetskraftsformedlingen.se

6.5 Flyktingarna kämpar för sin sak
1.
2.
3.
4.
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Konungens stiftelse Ungt ledarskap. 2018 Omid Mahmoudi
Ensamkommandes förbund ensamkommandesforbund.se/
Ensamkommandes förbund Stockholm efstockholm.se
Allmänna Arvsfonden beviljar Ensamkommandes förbund i Stockholm stöd för
projektet Hopp med Jobb. Pressmeddelande 2020-02-26
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mattisson, Lisa. Bildreportage: Proteströrelsen mot utvisningarna till Afghanistan.
DN 2017-11-18
Sittstrejken i Göteborg förlängs. SVT 2017-08-14
Sittstrejken i Göteborg. Facebook
Ung i Sverige. Facebook
Martin Luther King-priset 2018 prisutdelning
Stöd till flyktingar: En prisad folkrörelse. Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
2018-08-27
Raoul Wallenberg Academy. Ungt Kurage
Liv utan gränser. Facebook
Jag är 2015 – en folkrörelse. Facebook
Nysvenskar i Sverige. Facebook
Ateister och agnostiker i Gävleborg. Facebook

6.6. Kulturlivet berikas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Grotesco vann TV-priset Guldrosen för ”Flyktingkrisen – en musikal”. Expressen
2018-09-13
Amnesti. Helena Isaksson Baeck. Vimeo 2017
Jag står inte ut men slutar aldrig kämpa. Medborgarbandet. TV4 Nyhetsmorgon
2018-02-24. Youtube
Aminah Al Fakir. Jag har vandrat över bergen + Glöm aldrig bort med
Mohammed Zare. Youtube 2018-08-07
Eriksson, Thord. Dom som stod kvar. Natur & Kultur 2019
Drewsen, Anneli. Prinsen av Porte de la Chapelle. Rabén & Sjögren 2021
Här är vårens bästa barnböcker 2021 enligt TT. Boktugg 2021-01-21
Inshallah Jalal & Ruhollah. Facebook
Hasebullah Fateh och Kräklingbo manskör. Kom kompis 2019-08-04. Youtube
Reza Ayanda Rezaie och Mikael Wiehe. Fredens fågel. 2021-12-15. Youtube
Zardadi, Ali. Ängeln och sparven. Texter av en ensam ungdom på flykt. Catoblepas
förlag 2017
Fridell Anter, Karin. Unga afghaner i Sverige skriver om sina upplevelser. Sydasien
2020-02-24
Muhammadi, Muhammad J. Ska vi dansa. Books on Demand 2018
Muhammadi, Muhammad J. Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa. Books on
Demand 2019
Söderberg, Margareta (red.). Finns det plats för mig i världen. Berättelser kring
ensamkommande från Afghanistan. Books on Demand 2019. Redaktörens
uppläsningar på stottepelaren.se
Mohammad: Dagbok från Kabul. Blankspot veckovis från oktober 2019
Här är vinnarna av tidskriftspriset. Dagens media 2020-11-13
Salehi, Mohsen. Hemsida artbysalehi.com
Rajabi, Reza. Hemsida www.artreza.com
Afghanistan Migrants Advice & Support Org. Support a deportee/returnee
campaign: M. Ali Qasimi
Afghanistan Migrants Advice & Support Org. Support a deportee/returnee
campaign: Mohammad Nabi Skandari
Isaksson Baeck, H. Songlines. Musik, möten, mening. Tallbergs förlag 2020. Se
även www.songlines.se
Flen VärldsOrkester www.flenvarldsorkester.se
De sjöng för kungen på födelsedagen – och han sjöng tillbaka. Sveriges Radio
2020-05-01
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25. Skaparkollektivet Forma. Konstverk på Liljevalchs skapar engagemang.
MyNewsDesk 2019-02-25
26. Lind, Ingela. Vårsalong med råblommig kitsch och gråmulna landskap. Dagens
Nyheter 2019-01-26
27. Svensk Form. Här är årets vinnare i Design S – Swedish Design Awards 2020! 202012-01
28. Dezeen Awards 2019. Installation Design
29. Föreningen 17 000. Hemsida 17000.se

6.7 Vänners armar når till Afghanistan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afghanistan Migrants Advice & Support Org
Afghanistan Migrants Advice & Support Org, AMASO på Facebook
Blankspot: Dagbok från Kabul
Blankspots ”Dagbok från Kabul” vinner Tidskriftspriset. Blankspot 2020-11-12
Så lever ensamkommande som skickas tillbaka. GP 2017-02-24
Ett hårt liv väntar dem som utvisas till Afghanistan. Allas 2019-11-01
Utvisade Mustafa Nauibi är tillbaka i Sverige. Blankspot 2018-04-21
Support a deportee/returnee campaign. AMASO 2020-12-21
Hon bygger ett hus i Kabul – åt ungdomar som utvisats från Sverige. Sydsvenskan
2020-01-20
10. We Act Sweden: Intervju med Vian Delsoz från Kabul 2019-04-19

6.8 Stöd för svenska afghaner i Frankrike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Schibbye, Martin. Flykten från Sverige. Blankspot 2018-03-28
Allt hårdare tryck på Svenska kyrkan i Paris. Kyrkans tidning 2018-11-01
Svenska kyrkan i Paris: Nu kommer fler svensktalande afghaner än någonsin. SVT
2018-11-25
Norlin, Sofia. Jag är arg på Sverige – och jag älskar Sverige. SvD 2019-06-09
Rights now rightsnow.se/sv
Välkommen till Les amis – LAMSF! lamsf.live-website.com
Dagbok från Kabul. Blankspot

