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Politik för tryggare barn
lö, dec 03, 2016

Ett av de viktigaste socialdemokratiska målen är att alla barn ska kunna känna sig trygga. Att
varje barn ska kunna växa upp med framtidstro och under jämlika villkor. Oberoende av sin
bakgrund, bostadsort och familjens ekonomi ska barn få utvecklas efter sina egna
förutsättningar och önskemål.
Men alla barn känner sig inte trygga idag.
Andelen barn som drabbas av psykisk ohälsa har enligt SCB ökat kraftigt de senaste 20 åren.
Det gäller allt från nedstämdhet och oro till svåra psykiska besvär. Vi bekymrar oss inte minst
för barn och unga som finns inom hbtq-gruppen, där suicidriskerna är omvittnat höga.
Både Bris och organisationen Friends rapporterar om att många barn känner sig otrygga i
skola och förskola. Det handlar om mobbing och kränkningar, men också om miljöer som
upplevs som otrygga.
För barn och familjer med funktionsnedsättningar kan varje dag vara en kamp. Lagen om stöd
och service till funktionshindrade (LSS) har för många betytt en livsviktig assistans. Nu
upplever många att det stödet inte längre är självklart. Det rapporteras om hur
funktionsnedsättning som tidigare gav rätt till LSS-timmar, plötsligt inte gör det längre. Detta
skapar stor otrygghet för redan utsatta barn och deras familjer.

Ojämlika ekonomiska och sociala villkor ger enormt olika förutsättningar för en bra barndom
och en god framtid. Barn till långvarigt arbetslösa föräldrar med ansträngd ekonomi kan ofta
leva i svåra förhållanden. Barnfattigdom är en realitet, även om den minskar. Många barn
växer fortfarande upp i svår trångboddhet och trots att det inte ska ske, så vräks barnfamiljer
och många barn tvingas in i hemlöshet eller tröstlösa flyttkaruseller.
Kriser och krig drabbar just nu världens barn mycket hårt. Av alla miljoner barn som tvingas
fly lyckas en liten bråkdel komma till Sverige. Med den nu gällande flyktingpolitiken lever
många av dessa barn i orimlig osäkerhet. Ensamkommande ungdomar riskerar att utvisas så
snart de fyllt 18 år, ibland till länder de saknar egen anknytning till eller dit UD avråder andra
att ens åka till. Barn och ungdomar har fått svårare att återförenas med sina familjer.
Flyktingbarnen har ofta redan upplevt svåra trauman. Att leva ensamma och med
utvisningshot, eller inlåsta i utlänningsförvar, ger inte barnen den trygghet de behöver. Vi
välkomnar regeringens förslag om att låta gymnasiestuderande ungdomar stanna i landet,
vilket är ett viktigt steg för ökad trygghet.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill ha ett tydligare barnperspektiv i alla
politikområden. Därför vill vi se:



FN:s barnkonvention som svensk lag
Barnkonsekvensanalyser som självklara redskap vid all samhällsplanering.

Det skulle bland annat innebära följande.
En utvecklad barn- och ungdomspsykiatri
a) Stärkt kommunalt/regionalt samarbete och samordnande insatser, för högre kvalitet i jämlik
och lättillgänglig behandling och vård över hela landet. b) Stärk första linjens vård för barn
och ungas psykiska hälsa – inga barn ska behöva tveka om vart de kan vända sig när de mår
psykiskt dåligt. Det måste också finnas en bättre beredskap för att fånga upp barn och unga
inom HBTQ-spektrat med psykiska besvär. c) Nationella insatser för förebyggande arbete mot
barns psykiska ohälsa, kopplat till otrygghet och mobbing digitalt och i skolan. Här har en
jämlik elevhälsa en viktig roll.
Tydligare barnperspektiv i frågan om assistansersättning i familjer och för barn med
funktionsvariationer:
a) Klara direktiv till Försäkringskassan; barn och barnfamiljer med stora behov måste
prioriteras och får inte drabbas av plötsligt indraget stöd, när behoven är desamma. b) Säkrad
och förbättrad kvalitet inom LSS och personlig assistans, t ex genom samlad yrkesutbildning
av personliga assistenter och ökade möjligheter till karriärutveckling inom assistensyrket. c)
Samordnade nationella kvalitetsmått för alla aktörer som utför assistenstjänster, så att lagen
efterföljs och oseriösa aktörer rensas bort. d) Att skapa tillit till samhällets stödsystem –
samhällets stöd måste tillåtas följa kostnadsutvecklingen, samtidigt som privata utförares
vinstmarginaler aldrig kan tillåtas driva upp kostnader.
En jämlik familje- och bostadspolitik
a) Inga vräkningar ska kunna ske där barn finns i familjen; att barnfamiljer fortsatt vräks tyder
på att lagstiftningen fortfarande är otydlig. b) Underlätta för byggande av billiga

ungdomsbostäder c) Bostadsbidrag och underhållsstöd bör moderniseras så att de bättre
överensstämmer med dagens samhälle, moderna familjebildningar och behov. Även
föräldrapenningen bör moderniseras för ökad jämlikhet – och därmed individualiseras. d)
Harmonierade regler för barnomsorg; idag råder stora olikheter i olika kommuner om vilka
regler som gäller för syskon till nyfödda, för barn till arbetslösa osv.
En human flyktingpolitik med tydligt barnperspektiv:
a) Den temporära lagen som innebär tillfälliga uppehållstillstånd och bristande möjligheter till
familjeåterförening och anhöriginvandring går emot barnkonventionen och bör rivas redan nu.
b) Inga barn bör placeras i utlänningsförvar. Asylprocesser bör utföras särskilt skyndsamt för
tonåringar. c) Inga ungdomar bör utvisas till länder de saknar egen anknytning till, eller till
osäkra villkor i länder som inte vill ta emot dem.
/För Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse: Anna Ardin, Klas Corbelius, Abebe Hailu,
Eva Hedesand Lundqvist, Adrian Kaba, Carin Larsson, Jonas Magnusson
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Syftet med kontrollerna är överspelat, menar Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Foto: Colourbox/Aurora Pirraku Eriksson

Vi beklagar djupt de förlängda idkontrollerna
Gränskontroller. Mottagningssystemen må vara hårt belastade, men den som flyr krig är än
hårdare belastad. Det är inte vi som behöver ett andrum, det är människorna på flykt. Det
skriver Ulf Bjereld och Mariam Osman Sherifay, Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ulf Bjereld & Mariam Osman Sherifay , Socialdemokrater för tro och solidaritet
Fler debattartiklar av författaren
Publicerad: 2 november 2016 kl 16:55
Idag beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna vid Sveriges gräns. Gränskontrollerna
infördes förra hösten för att minska antalet flyktingar till Sverige. På fredag den 4 november
skulle denna tillfälliga åtgärd upphöra. Istället förlängs de nu alltså.
Vi beklagar djupt detta beslut.
Strider i irakiska Mosul har nämnts som skäl för att ha kvar id- och gränskontroller. Det
tangerar en retorisk anständighetsgräns. Javisst flyr människor krig! Krig, konflikter och
förtryck i Irak, i Syrien och flera andra platser tvingar fortfarande människor att fly. Det borde
rimligen framkalla mer medmänsklighet, inte mindre. Svaret borde vara att underlätta, inte
försvåra vägen till trygghet.
Öresundsregionens pendlare har använts som motargument. Kontrollerna försvårar allt
resande mellan Danmark och Sverige. Uppgivna pendlare tvingas acceptera kraftigt förlängda

restider till och från jobb. Det är bekymmersamt. Något liknande hade troligen aldrig kunnat
införas i Stockholmsregionen. Men hur mycket vi än lider med pendlarna, så är det
oacceptabelt om pendlarilska leder till större tvekan, än om rätten till asyl riskeras.
Vi behöver behålla fokus: Det är inte vi som behöver en flyktingpaus eller andrum. Det är
fortfarande människor på flykt.
Mottagningssystemen har absolut varit hårt belastade. Men att tvingas fly är ännu hårdare.
Våra skolor tyngs av många nyanlända, utan tvekan. Men de nyanlända är så mycket mer
tyngda. Att få människor i utbildning och arbete är en utmaning. Men att behöva fly sitt land
en ännu större.
Införandet av id-kontrollerna var uttalat signalpolitiska. Migranter skulle förstå att det är
svårare att komma in i Sverige. Det blev det också. Ett förlorat pass, ett aldrig förvärvat id,
kan nu stoppa människor att söka asyl, oavsett asylskäl.
Men lever du under förtryck, kanske som oppositionell, eller i ett land som inte alls
fungerar, kanske pga av långvarigt krig – då har du sannolikt svårt att skaffa pass. Kanske
försvann pass och identitetshandlingar under kriget eller flykten. Kanske har din familj flytt
förut, till ett land där du aldrig tilläts bli medborgare. Skälen till att inte kunna uppvisa
ordentligt id eller pass kan vara flera.
Signalpolitik borde bli realpolitik. Systemen kan förbättras, både inom EU och i Sverige.
Mer energi borde ägnas åt att hitta möjligheter, än på att hitta sätt att stänga ute.
Beslutet om förlängning kommer i ett läge när antalet asylsökande är långt lägre än
förväntat. Mottagningssystemen är inte alls lika ansträngda som när kontrollerna infördes.
Inte heller inspirerades ett enda annat EU-land att plötsligt ta sitt ansvar och öppna sina
gränser - tvärtom. Europa har sedan kontrollerna infördes lejt Turkiet till att vara bitsk
vakthund och flera östeuropeiska länder har rullat ut taggtråd.
Syftet med kontrollerna är alltså överspelat.
Dagens regeringsbeslut gäller en förlängning om tre korta månader. Vi utgår därför från att
Sverige i februari 2017 återgår till det normala: En öppen Öresundsbro med nordisk och
europeisk passfrihet. Den friheten har kostat mycket möda och borde inte så lätt kastas bort.
Tillfälliga lösningar blir annars lätt permanenta. Det kan vara svårt att hålla emot om trycket
ökar från dem som vill begränsa vår solidaritet med omvärlden.
Men när världen blir tuffare behövs mer solidaritet, inte mindre. Socialdemokrater för tro
och solidaritet har inte gett upp om en human flyktingpolitik. Det är dags att återinföra den
nu. En öppnare värld är förstås vägen framåt. Inte en mer sluten.



Ulf Bjereld , förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Mariam Osman Sherifay, vice förbundsordförande Socialdemokrater för tro och
solidaritet

Pressmeddelande 2 november 2016:

Gränskontrollerna: Krigen borde få oss att
underlätta, inte försvåra väg till trygghet
on, nov 02, 2016 12:48

Id-kontroller infördes förra hösten som en signalpolitisk åtgärd för att försvåra för
människor på flykt att ta sig till Sverige. Nu på fredag den 4 november skulle denna
tillfälliga åtgärd upphöra gälla. Idag har regeringen istället beslutat att förlänga
kontrollerna med tre månader.
Ulf Bjereld , förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet:
–
Jag beklagar djupt att regeringen beslutat att förlänga id-kontrollerna på buss, tåg och
färjor till Sverige.
Pågående strider i Mosul, Irak, har nämnts som skäl för att ha kvar id- och gränskontroller vid
Sveriges gräns. Det tangerar en retorisk anständighetsgräns.
Ja, krig i Irak, Syrien och andra länder tvingar fortfarande människor att fly. Det
medmänskliga svaret borde vara att underlätta, inte försvåra deras väg till trygghet.
Det är ett bekymmer att kontrollerna besvärar alla resande mellan Danmark och Sverige. Men
det blir direkt stötande när pendlingssituationen används som starkare argument än
människors möjligheter att kunna söka asyl.
Våra gränskontroller har inte lett till ett större ansvarstagande hos andra EU-länder. Beslutet
om förlängning kommer dessutom i ett läge när antalet flyktingar är långt lägre än förväntat.
Belastningen på mottagningssystemen är därför inte alls desamma som när kontrollerna
infördes. Syftet med åtgärden borde alltså ses som överspelat.
Jag utgår därför från att Sverige efter dessa tre månaders förlängning, dvs den 2 februari
2017, återgår till det normala.
De fria gränspassagerna var så länge ett viktigt politiskt mål, inom Norden och Europa – ett
mål som vi uppnådde. Låt oss inte göra öppna gränser till en parantes i historien!
En öppnare värld är vägen framåt, inte en mer sluten.

Pressmeddelande 21 juni 2016:

Bjereld om dagens riksdagsbeslut: Nu gäller
det att orka ta nya tag och göra lagen
kortvarig
ti, jun 21, 2016 18:28 CET
I eftermiddags röstade riksdagen igenom de lagförändringar inom flyktingpolitiken som vi
Socialdemokrater för tro och solidaritet och så många andra varit så starkt emot. Nu blir
villkoren sämre för de människor som redan är hårt utsatta: barn, kvinnor och alla människor
på flykt från krig, förföljelse, förtryck och svåra umbäranden.
Förbundsordförande Ulf Bjereld kommenterar:
– Jag är inte förvånad, men ändå arg och besviken. Sverige har idag gått från att vara ett land
som solidariserat sig med världens svaga till att lägga sig på lägsta EU-nivå i asylpolitiken.
Nu gäller det att orka ta nya tag se till att den eländiga lagen blir så kortvarig som möjligt. Vi
måste göra en human flyktingpolitik självklar igen!
Läs mer om vår ställning inom flykting- och migrationspolitiken här.

Blogginlägg 20 juni 2016:

Riksdagen debatterar försämringar på
internationella flyktingdagen
Posted on juni 20, 2016 10:43 f m by trosolidaritet
Idag den 20 juni är det den internationella flyktingdagen. Samtidigt debatteras nu i
riksdagen det förslag som kommer att radikalt lägga om svensk flyktingpolitik, i alla fall de
närmsta tre åren. Imorgon, tisdag 21 juni, fattas beslut i riksdagen i samma fråga. Beslut som
om de fattas kommer att kraftigt försämra möjligheterna för människor på flykt, riskera
arbetssituationen för asylsökande, förvärra för barn som flyr och splittra familjer.
Socialdemokrater för tro och solidaritet är kritiska till lagförändringarna. Vi ställer oss också
tveksamma till om det behövs en ytterligare försämring, med tanke på att höstens
gränskontroller och EUs avtal med Turkiet redan fått allt färre människor att lyckas söka asyl
i Sverige.
Nu kampanjar Rädda barnen, Amnesty m fl och svenska kyrkans biskopar har också vädjat
för att hindra lagen att gå igenom.
Vårt förbundsårsmöte hölls förra helgen. Gemensamt uttalade Socialdemokrater för tro och
solidaritet då krav på att barn- och kvinnoperspektiv, liksom arbetsrätt stärks. Om de nya
reglerna inom flyktingpolitiken röstas igenom ska de avvecklas snarast. En human svensk
flyktingpolitik måste återskapas. Läs hela uttalandet här.

Pressmeddelande 20 maj 2016:

Öppna muren - gör en human
flyktingpolitik självklar igen!
on, jun 15, 2016 15:13 CET

Nästa vecka röstar riksdagen om en radikal omläggning av asyl- och
migrationspolitiken. Socialdemokrater för tro och solidaritet ser stora risker och kräver
att barn- och kvinnoperspektiv, liksom arbetsrätt stärks. Om de nya reglerna inom
flyktingpolitiken röstas igenom, ska de avvecklas snarast. En human svensk
flyktingpolitik måste återskapas.
Världen rymmer idag fler människor på flykt än någonsin tidigare. Krig, terror, förtryck,
förföljelse och hunger har drivit 60 miljoner människor från sina hem. Alltfler söker sig också
ett annat sätt att leva, på en annan plats, i en värld där 1% äger mer än alla andra tillsammans.
Det var därför stort, men också självklart när statsminister Löfven utropade att hans Europa
inte bygger några murar.
Europa byggde ändå murar. Höga murar. En av de få öppningarna i muren var Sverige, med
lång, stolt tradition av solidaritet. En tradition som vi bar väl, genom att per capita ta emot
flest människor på flykt av alla EU-länder. Men att vara det sista hoppet i Europa blev till slut
ett för stort ansvar. Politik och retorik skiftades i höstas snabbt till något hårdare. Signaler och
kontroller var upptakten. Det gav effekt, långt färre söker idag asyl i Sverige än förra året. Nu
kommer ändå fortsättningen.
Den 21 juni röstar riksdagen om en radikal omläggning av den asyl- och migrationspolitik
som tidigare fungerat väl. Politiken, men också bilden av Sverige – det land som associerats
med generositet, öppenhet och solidaritet – ska nu förändras.
Som många andra ser vi stora problem med den nya stramare politiken. Den hotar att direkt
motverka andra politiska ambitioner, t ex om övergripande barn- och jämställdhetsperspektiv.
Rättssäkerheten riskeras vad gäller sådant som ursprungsland, åldersbestämning och asylskäl:
Otillräckliga eller i värsta fall felaktiga språk- eller ålderstester får inte avgöra en människas
liv. Inte heller misstro mot eller bristande förståelse för t ex HBTQ-personers utsatthet.
Samkönade par, men också andra, kommer nu drabbas hårt eftersom de inte omfattas av en
mer konservativ syn på familjeåterförening.

Redan idag händer att människor inte kan avvisas p g a statslöshet, utvisningsdom till fel land,
att tänkt mottagarland vägrar ta emot osv. – samtidigt som de förvägras uppehållstillstånd och
rätt till bistånd och bostad. Dessa fall ser ut att bli fler. Risken att människor hamnar i detta
limbo måste hävas, inte öka.
En human svensk flyktingpolitik måste återskapas och bli självklar igen! En politik som ger
alla människor chans att bidra till vårt välfärdssamhälle, inte stängas ute från det. Som
förstärker medkänsla och solidaritet, inte sätter murar runt den. Sverige kan bättre. Samtidigt
måste klargöras att EU inte kan förlita sig på Sverige – alla medlemsstater måste ta ett långt
större ansvar och pressas hårdare för att leva upp till den gemensamt beslutade asylpolitiken.
Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att:
- Barnperspektivet stärks. Barn drabbas hårdast när familjer splittras. Rädda Barnen
bedömer att med de nya reglerna kommer upp till två tredjedelar av barnen som fått
uppehållstillstånd inte ha rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon . Barnets bästa bör
vara vägledande vid all tillståndsprövning; barns asylskäl utredas individuellt och barn inte
placeras i utlänningsförvar.
- Kvinnoperspektivet stärks. Bristande möjlighet till anhöriginvandring och tillfälliga
uppehållstillstånd hotar förvärra situationen för utsatta kvinnor här och i hemländer – det nya
regelverket saknar en grundlig genusanalys. Kvinnor hotar att drabbas dubbelt, bl a genom att
invandrade kvinnor ofta har större svårigheter att få anställning. Kvinnor på flykt som utsatts
för sexuellt våld och trauma måste också få snabbare hjälp än de får idag.
- Oseriösa arbetsgivares möjligheter att utnyttja systemen minimeras och immigrerade
arbetstagares rättigheter stärks. Nya lagtexter medger endast permanenta uppehållstillstånd
till dem med anställning och ställer högre krav på egen försörjning. Det öppnar upp för en
marknad för falska anställningar och en situation där arbetstagare tvingas acceptera sämre
villkor i rädsla för att inte bara förlora jobbet, utan också utvisas. Detta måste motverkas.
- De nya reglerna, skulle de röstas igenom, avvecklas så snart som möjligt, dock senast
den 1 juli 2019. Permanenta uppehållstillstånd, rätten till familjeåterförening och rätten till
sista länken-återförening ska återinföras som tidigare.
Detta uttalande antogs av ett enigt förbundsårsmöte den 12 juni.

SVT Nyheter 6 april 2016:

Intern S-kritik mot flyktingförslaget

Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet. Foto: TT

Trots att regeringen i viss mån lyssnat till kritikerna och reviderat sitt flyktingförslag, är de
många som inte är nöjda och kritiken bubblar även inom Socialdemokraterna. Ulf Bjereld är
en av dem som menar att regeringen kunde ha gjort mer. – Man kunde ha gått längre för att
underlätta anhöriginvandringen, säger han.
Ulf Bjereld är statsvetare och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, en
kristen gren av partiet. Han är skarpt kritisk till de lagförslag som regeringen lagt fram för att
minska antalet asylsökande till Sverige, speciellt till att man nu inför tillfälliga
uppehållstillstånd.
– Tillfälliga uppehållstillstånd på tre år skapar osäkerhet och lidande och försvårar
integrationen. Eftersom Morgan Johansson lägger fram dessa förslag för att färre ska söka
asyl i Sverige kan man väl ändå ge dem som redan är i Sverige permanent uppehållstillstånd
för att viktiga humanitära värden ska tillgodoses.
”Ger merarbete”
Att man nu lagt in en ventil i förslaget om uppehållstillstånden, där enskilda fall ska kunna
prövas i domstol, ger Bjereld inte mycket för.
– Det ger merarbete för både domstolen och Migrationsverket.

Regeringens förslag om begränsad rätt till anhöriginvandring är Ulf Bjereld särskilt kritisk
till.
– Ser man det ur ett feministiskt perspektiv är det särskilt illa eftersom det ofta är männen
som kommer ensamma först för att sedan ta hit sin fru och barn. Om familjen inte får komma
blir det så i praktiken att vi möjliggör asyl till män men inte till kvinnor.
”Tagit till sig väldig lite”
Samtidigt har Ulf Bjereld förståelse för att personer och institutioner i samhället som arbetar
med mottagandet är utmattade och känner en frustration över att inte övriga Europa tar sitt
ansvar, men han menar att regeringen kunde ha avvaktat med lagförslagen till vintern då
flyktingströmmarna automatiskt minskar på grund av vädersituationen.
Även Rädda barnen, som var starkt kritisk till lagförslagen i sitt remissyttrande är inte nöjda.
”Det regeringen nu för fram är i praktiken en mildring i marginalen. Det är väldigt lite av
kritiken i remisserna som regeringen har tagit till sig av”, säger generalsekreterare Elisabeth
Dahlin i ett skriftligt uttalande.
Oppositionen kritisk
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har en liknande syn.
– Det är väldigt små förändringar. Det är fortfarande förslag som är en otrolig skärpning av
flyktingpolitiken och gör det svårt för människor på flykt, säger han till TT.
Centern tycker att regeringen borde ha ökat möjligheterna till anhöriginvandring ytterligare.
– Det är klart att jag välkomnar att man lyssnat på remissinstansernas mycket tunga kritik,
men man borde ha lyssnat mer. Man väljer fortfarande att skilja barn från sina föräldrar, vilket
jag tycker är mycket olyckligt, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.
Sverigedemokraterna tycker däremot att det är olyckligt att regeringen nu "liberaliserar" de
förslag man tidigare lagt fram, eftersom det skickar en signal till omvärlden som gör att fler
asylsökande kan komma till Sverige.
– För att Sverige inte ska bli det mest attraktiva landet i Nordeuropa, skulle vi behöva ett
striktare regelverk än våra grannländer. Det får vi inte. Det kommer inte att räcka, säger SD:s
gruppledare Mattias Karlsson till TT.
Facklig kritik
Även från fackligt håll kommer kritik. Eva Nordmark, ordförande i TCO skriver på Twitter
att det är ”obegripligt” att regeringen inte vill ge permanent uppehållstillstånd till de som
deltar i snabbspår på arbetsmarknaden eller validerar sin utbildning från hemlandet.
Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Emma Henriksson är kritisk till regeringens förslag
att använda sig av kvotflyktingssystemet för att kunna återförena fler familjer, eftersom det
kan riskera att färre kvotflyktingar kan komma hit. Hon skriver att det är ett ”dubbelfel av

regeringen” eftersom ”familjeåterföreningen förunnas få på bekostnad av att andra förhindras
säker väg hit.”
Helena Zachariasson
Publicerad:6 april 2016 - 20:03
Uppdaterad:6 april 2016 - 20:37

Pressmeddelande 6 april 2016:

Bjereld: Hårdare flyktingpolitik är trots
mildringar för hård
on, apr 06, 2016 16:03 CET

Justitieminister Morgan Johansson meddelar nu att man mildrar de förslag till
lagförändringar som är tänkta att få färre asylsökande till Sverige. Socialdemokrater
för tro och solidaritet har - precis som majoriteten av remissinstanserna - varit kritiska
och oroade för konsekvenserna av förslagen till begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige, så som de spridits tidigare. Det är vi fortfarande.
Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att den nya restriktiva flyktingpolitiken
kommer orsaka ökat lidande i form av splittrade familjer, större osäkerhet och försämrade
möjligheter till etablering i samhället genom de tillfälliga uppehållstillstånden och även en
ökad börda på myndigheter som Migrationsverket och polis.
- Den hårdare flyktingpolitiken riskerar att motverka en socialdemokratisk, feministisk och
barnvänlig politik. Därför är vi självklart glada att regeringen valt att lyssna på delar av
kritiken, särskilt vad gäller barnens rätt. Det visar att en aktiv opinionsbildning lönar sig ,
säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Ulf Bjereld fortsätter:
- I det förslag som nu ligger har de vassaste kanterna slipats ner. Men även i sin nuvarande
form blir effekterna hårda för människor som behöver trygghet och säkerhet, inte mer
svårigheter. Det är fortfarande en politik som vill ge signaler snarare än att förbättra. Det är
olyckligt.
Jag hade hellre sett att samma ansträngningar som gjorts för att försvåra villkoren för flyende
människor, hade gjorts för att finna lösningar på ett rimligt mottagande för de asylbehövande.

DN 11 mars 2016:
DN Debatt

DN Debatt. ”Föreslagna flyktinglagarna
försämrar integrationen”
Publicerad 00:00

I en tid när Europa gör upp med Turkiet om urholkningar av asylrätten och världen behöver
politiskt mod, uthållighet och eftertanke, är det särskilt allvarligt att driva igenom förslag som
riskerar så mycket på så skakig grund, skriver artikelförfattarna. Foto: TT
Regeringsförslaget måste ändras. Regeringen har tydliggjort att den vill göra
barnkonventionen till lag, föra en feministisk utrikespolitik och prioritera mänskliga
rättigheter. Men regeringens lagförslag för att minska flyktinginvandringen förtar effekten av
precis den politiken, skriver företrädare för fyra S-organisationer.
I går, den 10 mars, avslutades en rekordkort remissomgång av regeringens lagförslag för att
minska flyktinginvandringen till Sverige. Förslaget är i stora delar rent kontraproduktivt för
den migrations- och integrationspolitik vi som socialdemokrater vill driva och motverkar
effekten av andra politiska reformer. Kritiken från civilsamhällets remissinstanser har också
med rätta varit massiv. Bland annat för de enorma humanitära konsekvenser förslaget
förväntas få, både inom och utanför Sveriges gränser.
Vi vill uppmana våra representanter i regeringen att förändra bärande delar av detta förslag,
innan det läggs fram i riksdagen. I kombination med saker som det samarbete med Turkiet
som EU enades om i veckan ser vi att asylrätten är äventyrad.
I dag beviljar Sverige som huvudregel permanenta uppehållstillstånd till flyktingar och andra
skyddsbehövande. Lagförslaget innebär att permanenta uppehållstillstånd inte längre ska vara

en möjlighet för de allra flesta som flyr. Första prövningstillfället ska bevilja
uppehållstillstånd i tre år och så kallade ”alternativt skyddsbehövande”, alltså flyktingar som
är utsatta för en personlig risk till följd av exempelvis väpnad konflikt som den i Syrien, i ett
år. Detta ska sedan omprövas vart tredje respektive varje år med risk för utvisning. Så kallade
övriga skyddsbehövande, personer som i dag av andra anledningar bedöms vara i behov av
skydd, ska helt undantas rätten till uppehållstillstånd.
Lagen ska visserligen vara tidsbegränsad. Men andra sammanhang har visat att den här typen
av försämringar tenderar att bli permanenta. Förslaget riskerar dessutom att få allvarliga
konsekvenser även under de tre år som det är tänkt att gälla.
Regeringen har tydliggjort att den vill göra barnkonventionen till lag, föra en feministisk
utrikespolitik och prioritera mänskliga rättigheter. Samtidigt förtar detta förslag effekten av
precis den politiken: det saknar helt både barnrätts- och genusanalys och har dragit på sig
enormt hård kritik från viktiga remissinstanser, som Amnesty, RFSL, Rädda Barnen, Röda
korset och Svenska kyrkan. Regeringen måste därför genomföra en ordentlig
konsekvensanalys och säkerställa att samtliga lagändringar är förenliga med både EU-rätt och
Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Något som i nu liggande förslag är högst
tveksamt.
Våra organisationer har liksom regeringen haft ambitionen att se över möjligheterna till
lagliga vägar till Europa. En utredare har tillsatts och ska under 2017 lämna sina förslag om
hur det skulle kunna gå till. Idag är familjeåterförening i princip den enda säkra och legala
vägen till Sverige. Men nu föreslår regeringen att denna möjlighet kraftigt krymps. Detta
riskerar att tvinga ut fler barn och kvinnor på havet.
Regeringen har sedan tidigare en ambition om att förenkla regelsystem och minska
byråkratin i mottagandet, och har av den anledningen skjutit till resurser till Migrationsverket
och kommunerna. Det aktuella lagförslaget skjuter dock den ambitionen i sank. De
förändringar som regeringen föreslår kommer kräva stora resurser. Ökningen av
omprövningar och överklaganden beräknas bli enorm, inte minst genom införandet av
skillnader mellan flykting och skyddsbehövande i och med de tillfälliga uppehållstillstånden.
Redan hårt tyngda myndigheter får en kraftigt ökad administrativ börda.
En av lagförslagets allvarligaste befarade konsekvenser är försämrade förutsättningar för
snabb och nödvändig etablering och integration. Bland annat på grund av införandet av
tidsbegränsade uppehållstillstånd och försämrade möjligheter till familjeåterförening. Det är
särskilt olyckligt eftersom vi samtidigt ser många bra regeringsinsatser för viktiga
socialdemokratiska ambitioner, som att snabbt låta nyanlända komma i arbete. Reformer som
riskerar att förlora betydligt i styrka i och med detta lagförslag. Föreställ dig själv hur du
skulle kunna tillgodogöra dig behandling och rehabilitering av trauma efter krig, övergrepp
eller flykt – om du visste att du riskerar att tvingas återvända inom ett år. Eller fråga
svensklärare hur det är att undervisa människor som har barn, syskon eller föräldrar som blivit
kvar och riskerar att dö i krig.
Svenska kommuner har ofta som målsättning att få fler invånare och skattebetalare. Att
många människor vill komma till Sverige borde därför ses som en möjlighet snarare än ett
problem. Men om ett samhälle ska kunna ta tillvara alla människors potentiella resurser, är
möjligheterna att ta med sig sin familj till sitt nya hem och vetskapen om att man kommer
kunna stanna, förstås avgörande.

Asylsökande behöver liksom alla andra, känna sig välkomna, och ges både möjligheter att
planera för framtiden och rätt att vara med sina familjer för att ha goda förhållanden för att
etablera sig och starta ett nytt liv som medborgare, med både rättigheter och skyldigheter.
Men det förslag som nu ligger på bordet underminerar grundläggande förutsättningar för att
de som kommer hit ska kunna tillägna sig utbildning och fokusera på att söka jobb.
Det som händer i Sverige får också konsekvenser i övriga Europa. Den nya asylpolitiken har
haft som uttalat syfte att skicka en signal till andra länder att ta större ansvar för
flyktingmottagandet. Det har dock visat sig ha snarast omvänd effekt. Sverige har tidigare
setts som ett föregångsland. Opinionsbildare runt om i Europa har kunnat peka på hur ett
generöst flyktingmottagande fungerat väl. Men sedan Sveriges regering bytte retorik och
börjat inskränka flyktingars möjligheter, så har många länder följt vårt exempel. Till exempel
Danmark och Tyskland.
EU:s ”race to the bottom” har fått förnyad kraft. Att övertyga övriga Europa om att det klarar
ett ökat flyktingmottagande ter sig som en omöjlig uppgift om vår regering väljer att tydligt
signalera att inte ens vi som var bäst i klassen klarar det.
Våra organisationer har tidigare tydligt markerat avståndstagande från en mer restriktiv
flykting- och asylpolitik. Inte minst för att vi ser att asylrätten undergrävs.
Att genomdriva förslag som tagits fram i en så snabb process och har så tydliga brister i
konsekvensanalys, riskerar att få både humanitärt och ekonomiskt kostsamma följder. I en tid
när Europa gör upp med Turkiet om urholkningar av asylrätten och världen akut behöver fler,
inte färre, exempel på politiskt mod, uthållighet och eftertanke, är det särskilt allvarligt att
driva igenom förslag som riskerar så mycket på så skakig grund.
DN Debatt. 11 mars 2016
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Philip Botström, SSU
Mikael Leyi, Migrationspolitiska S-föreningen
Elin Ylvasdotter, S-studenter

Dagen 3 mars 2016:

Hårdare asylpolitik oroar troende inom S
Det råder politisk majoritet för strängare asylregler. Men det finns motstånd, även
inom socialdemokratin. Dit hör Tro och solidaritet, vars ordförande Ulf Bjereld är
rädd att asylrätten ska urholkas.

av Hasse Boström
De senaste veckorna har han besökt ett flertal platser för möten i arbetarrörelsesammanhang.
Han har överraskats över det stora motståndet mot den nya flyktingpolitiken som han mött.
– Jag upplevde en helig vrede mot den här politiken. Det är en opinion som inte syns så
mycket utåt och som man inte riktigt visste fanns, säger han.
Torsdag nästa vecka avslutas en extremt snabb remissomgång kring det regeringsförslag som
ska leda till en ny lag redan den 31 maj. Förslagets uttalade syfte är att minska antalet
asylsökande. Det blir tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsningar i anhöriginvandringen,
och den undantagsparagraf som nu finns om ”synnerligen/särskilt ömmande omständigheter”
tas bort. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i tre år.
– Men vi vet av erfarenhet att det som beslutas tillfälligt riskerar bli permanent, säger Ulf
Bjereld.
En sidoorganisation
Tro och solidaritet är en av Socialdemokraternas sidoorganisationer och Ulf Bjereld är
adjungerad både i partiets verkställande utskott och i partistyrelsen. Tro och solidaritet,
liksom övriga sidoorganisationer, har under flyktingdebatten varit tydliga med att de inte
stöder regeringen i frågan.
– Vi tycker att den skulle ha agerat lugnare och sett tiden an under vintern, när man visste att
asylströmmarna ändå skulle minska. Nu får vi lagar som hastas fram och som ger ökat lidande
för människor som behöver en fristad.
Tro och solidaritet menar att fokus i stället borde ha varit på att stärka mottagningssystemet.
Ulf Bjereld är bland annat kritisk mot de starka restriktionerna inom anhöriginvandringen,
som han menar lägger Sverige på ”europeisk bottenklass”, men som nu får majoritet i
riksdagen.
– Som det ser ut nu får den rödgröna regeringen stöd av Sverigedemokraterna och
Moderaterna. Det är inget roligt sällskap. Förslaget splittrar familjer och försvårar för
människor som älskar varandra att få leva tillsammans, säger han.
Innebär fler problem

De tillfälliga uppehållstillstånden innebär flera problem, enligt Tro och solidaritet. Dels den
ovisshet som flyktingarna tvingas leva i år från år. Dels ett merarbete för domstolar och
Migrationsverket som måste ompröva uppehållstillstånden regelbundet.
– Och den asylsökande får dålig motivation att anstränga sig för att lära sig språket eller för
att integreras.
Men har du förståelse för de politiker och den allmänhet som tycker att invandringen
blir övermäktig?
– Intellektuellt och känslomässigt kan jag förstå det. Men jag har större krav på det politiska
ledarskapet. De ska både kunna fördela resurser och gjuta mod och inge tröst. De borde utöva
ledarskap och vrida politiken i en annan riktning.
”Asylrätten är en rättighet”
Ulf Bjereld har reagerat på KDU-ordförande Sara Skyttedals uttalanden, där asylrätten
ifrågasatts:
– Asylrätten är en rättighet på samma sätt som andra mänskliga rättigheter. Det är inget man
har för att man är snäll eller generös. Ska man då också minska yttrandefriheten eller
mötesfriheten?
Känner du oro för att asylrätten urholkas?
– Ja. Vi vet inte hur situationen ser ut om ett halvår. Kommer det lika stora flyktingströmmar
som under förra året då kommer det säkert att höjas röster för att människor som befinner sig
vid landets port inte ska få söka asyl.
Ulf Bjereld säger att han trots allt är stolt och glad över det faktum att Sverige under 2015 var
det europeiska land som tog emot överlägset flest flyktingar per capita.

Sydsvenskan 25 februari 2016:

"Ta fram en skarp svensk lag som
förhindrar fler vapen i stridförande länders
händer."
Aktuella frågor Jemens misär har svårt att synas bakom det fruktansvärda kriget i Syrien
och flyktingkatastrofen med drunkningsolyckor varje dag. Men konflikten i Jemen är
högaktuell för Sverige.
Det skriver Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Publicerad 25 februari 2016 04.00 · Uppdaterad 25 februari 2016 08.53
Situationen i Jemen är akut. Allt som kan göras måste göras. Idag röstar Europaparlamentet
om ett vapenembargo mot Saudiarabien. Jag förutsätter att de svenska parlamentsledamöterna
ger det sitt fulla stöd. Och att all form av militär export även till andra länder som deltar i strid
i Jemen stoppas.
Mitt under brinnande krig har vissa EU-länder fortsatt att sätta vapen i händerna på
Saudiarabien och dess allierade, trots tydliga tecken på att internationell rätt ställts åt sidan.
Storbritannien och Spanien har till och med ökat sina leveranser.
Det är lätt att hävda att striderna i Jemen handlar om religion, sunni mot shia. Men att tala om
ett renodlat ”religionskrig” riskerar att skymma sikten. Konflikten är minst sagt komplex.

Jemens strategiska läge och långa kustremsor ger flera sannolika geopolitiska orsaker och
Jemens befolkning kläms från många håll. De religiösa skiljaktigheterna eldar på politiska
konflikter.
Ovanpå en redan svår intern konflikt har länder som Saudiarabien och Iran, men även USA, i
egna intressen gjort ingripanden som förvärrat läget avsevärt.
Ett förvärrat läge i ett land som redan var ett av världens fattigaste har inneburit en katastrof.
FN rapporterar om över 21 miljoner människor i behov av bistånd, 1,3 miljoner undernärda
barn, brist på dricksvatten, belägringar, korseld och hjälporganisationer som måltavlor.
Jemens misär har svårt att synas bakom det fruktansvärda kriget i Syrien och
flyktingkatastrofen med drunkningsolyckor varje dag. I Sverige bor heller inte många
jemeniter: en av orsakerna är troligen att det är så svårt att fly från landet.
Men konflikten i Jemen är högaktuell för Sverige, av två skäl.
Det första är att Saab vill exportera sitt spaningssystem Erieye till Förenade arabemiraten.
Affären gäller vidareutvecklingen Globaleye och uppges vara värd omkring 11 miljarder
kronor. Just nu granskar Inspektionen för strategiska produkter och Exportkontrollrådet om
Saab får genomföra affären.
Granskningen görs för att förhindra krigsmaterielexport till länder som bryter mot mänskliga
rättigheter eller är i krig. Förenade arabemiraten deltar i strid i Jemen som Saudiarabiens
allierade. Det borde alltså innebära ett exportförbud.
Men Saab är inte oroade, utan hänvisar till att det är en ”standardprocedur” och att det inte går
att se ”några risker med det här”. Troligen är det granskningen de menar, inte affären i sig.
Jag ser däremot tydliga risker – att Saabs export i förlängningen innebär fler civila dödsoffer.
Med nuvarande lagtext kan Saab ändå ha rätt i att affären kommer att gå i lås. Lagen anger att
export inte får ske till länder i strid ”med annat land”. Det är en försåtlig formulering som kan
fria Globaleye-affären i bokstavstrogen lagtolkning, men knappast moralisk: Förenade
arabemiraten deltar i strid, det motsäger sig nog ingen, men striderna är med rebellgrupper,
inte ett annat land. Därmed kan lagtexten möjligen kringgås.
Förra året lämnade kommittén för översyn av exportkontrollen av krigsmateriel sina förslag.
De är inte färdigbearbetade i regeringskansliet. Hade den nya lagen varit på plats, hade Saabs
export sannolikt inte godkänts.
Socialdemokrater för tro och solidaritet har krävt att vapenexport endast ska kunna gå till
demokratiska länder som inte bryter mot mänskliga rättigheter. Förslaget som
regeringskansliet bereder innebär en skärpning av lagen, men det finns risk att uttryckliga
krav om demokrati uteblir.
Vi förväntar oss ändå att den nya vapenexportlagen tas fram snabbt och att den innebär att
diktaturer och krigförande länder – som Saudiarabien och Förenade arabemiraten – i
framtiden inte kan köpa svenska vapen eller krigsmateriel. Då hindras förhoppningsvis fler
tveksamma affärer.

Det andra skälet till att kriget i Jemen är högaktuellt är att Sverige, liksom alla EU-länder,
idag kan rösta för Jemenresolutionen i Europaparlamentet. Resolutionen föreslår att all
vapenförsäljning till Saudiarabien genast upphör.
Europaparlamentet påtalar också att EU:s egen vapenexportkontroll inte tillåter att exporterat
krigsmateriel används i strid med internationell rätt, eller på sätt som kan undergräva fred och
stabilitet. Det råder inte någon tvekan om att Saudistyrkornas vapen både undergräver fred
och kan användas i strid mot folkrätt.
Att Sverige och EU direkt eller indirekt bidrar till fortsatt krig och fortsatta aggressioner är
oacceptabelt. Här finns en chans för Sverige att påverka.
Stryp omgående alla former av krigsmaterielexport till Saudiarabien, Förenade arabemiraten
och andra som deltar i strider i Jemen. Ta snabbt fram en skarp, svensk lag som förhindrar fler
vapen i stridförande länders händer.
Agera inrikes och i EU för snabba FN-insatser, utredning av folkrättsbrott, humanitär hjälp
och politiska lösningar så att situationen i Jemen kan få en snar fredlig lösning och våra
medmänniskors lidande minska.
Ulf Bjereld
SKRIBENTEN
Ulf Bjereld är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.
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Enköping
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Här firar de Blomman-dagen för tredje året. Flyktingkris eller ansvarskris? Det var titeln
på professor Ulf Bjerelds anförande. Foto: Anders Forngren

Blomman firades för tredje året
ENKÖPING: Dag för känd Enköpingsprofil inom arbetarrörelsen har blivit tradition
Blomman-dagen firades på lördagen för tredje året i rad.
Flyktingkris eller ansvarskris? Det var rubriken när Ulf Bjereld talade om dagens
aktuella flyktingsituation.

Enköpings S-ordförande Sverre Ahlbom gjorde tillsammans med förre riksdagsledamoten
Mats O Karlsson en kort återblick över Leif ”Blomman” Blombergs gärningar.
Mats O Karlsson berättade att han själv satt i kommissionen mot främlingsfientlighet och
rasism tillsammans med den fackbas från Bahco som kom att avancera till ordförandeposten i
Metall och senare till en statsrådspost. Vid sin död 1998, vid 57 års ålder, var Enköpingssonen minister med bland annat integration som sitt ansvarsområde.
Vid den första Blomman-dagen 2014 var Stefan Löfven huvudtalare. Året efter kom
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till Enköping. Lördagens talare, Ulf Bjereld, är
ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen. Han är
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och känd, stundtals omstridd, debattör.

Ulf Bjereld menar att den senaste tidens beslut i flyktingfrågan präglats av ryckighet och
panik.

Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande, menar att man i Enköping, likt många
andra kommuner, inte varit tillräckligt förberedda på flyktingmottagandet, men att man
under 2015 jobbade hårt för att vara välkomnande. Hon lyfte också problemet att många
i evakueringsboendet fortfarande bor kvar där efter fyra månader.
”Nu och genast”
Ulf Bjereld gav sin syn på hur Sverige i dag påverkas av att vara, enligt hans uppfattning,
världens mest individualiserade land med dess bra och dåliga sidor.
– Det är ingen brist på det politiska engagemanget, men partierna har tappat i legitimitet. Vi
håller fast vid gamla mötesformer, men dagens ”solidariska individualister” vill sätta avtryck
nu och genast, säger han.
Den vänster-högerskala som tidigare dominerat politiken tar sig andra uttrycksformer.
– Det ser vi inte minst när det gäller flyktingfrågan, säger han.
Ulf Bjereld menar också att en invandringspositiv opinion, mer positiv här än i våra nordiska
grannländer, är en förklaring till att Sverige fortfarande styrs av en minoritet.
– Vi har en högermajoritet som ändå låter en rödgrön minoritet regera. I vilket annat land vore
det möjligt, undrar han, men svarar själv på frågan. ”Sverigedemokraterna har ett annat
ursprung än de ”borgerliga populistiska missnöjespartier” som finns i Norge och Danmark”.
Ord och värderingar
Han säger att han är kraftigt oroad över det förändrade språkbruket, över ordens förskjutning,
som skett på kort tid.
– Ord kan påverka värderingar, därav titeln på mitt anförande, sa han och funderade bland
annat runt begreppen flyktingpaus och andrum.
– Vem behöver egentligen en paus. Vem behöver andrum, undrade han och menar att vi
måste sätta hårdare press på övriga Europa.
Hans förslag är att Sverige fryser medlemsavgiften till EU, för att visa att ”vi faktiskt menar
allvar”.
– Om alla hjälps åt så klarar vi av situationen, det är bara nonsens att det inte går, säger Ulf
Bjereld.
Han understryker att Sverige måste fortsätta att värna asylrätten.
– Jag är inte rädd, men man måste vara vaksam på politiska förslag som går i motsatt riktning,
säger han.

Han menar också att den senaste tidens beslut om bland annat temporära uppehållstillstånd i
stället för permanenta, och id-kontroller, präglats av ryckighet och panik.
– Tillfälliga åtgärder tenderar att bli permanenta. Utmana beslutsfattarna. Låt dem aldrig
glömma att det ska vara just tillfälliga, sa han.


Anders Liljestrand
0171-41 46 35

Pressmeddelande styrelsen 6 feb 2016:

Se människor och lösningar – inte siffror
och problem
lö, feb 06, 2016 13:51 CET

Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse uppskattar kommunernas
hårda arbete, men ser problem med att debatten enbart handlar om problem. Retoriken
som överlag används handlar om siffror, inte om människor. Nu behöver vi se lösningar
och vägar framåt!
Öresundsregionens gränskontroller får inte permanentas och regeringens politik måste återgå
till det den har ambitionen att vara: human, generös och undantagslöst för internationell rätt.
Vi blundar inte för att mottagningssystemen är ansträngda. Vi är stolta över att Sverige redan
tagit ett oerhört stort ansvar för att ge skydd åt flyende människor. Men människor dör
fortfarande i Medelhavet. Varje dag. Så många båtar sjunker att grekiska fiskare nomineras
till Nobels fredspris för sina enorma hjälpinsatser. Ändå dör hundratals. Tusentals.
Fortfarande saknas lagliga vägar att ta sig till Europa för att söka asyl. Fortfarande pressar
andra EU-länders politik människor vidare i sin flykt, norrut.
Grekland är ett ankomstland med stora ekonomiska problem. På överfulla grekiska öar ser vi
hur flyktingar har det oerhört svårt. Mottagningssystemen där kan nog sägas ha kollapsat.
Men Sverige är alltjämt ett av världens tryggaste och rikaste länder. Kommunerna har svåra
utmaningar, men krisen är flyktingarnas. Flyktingmottagandet är en investering som kostar,
men Reinfeldts skattesänkningar kostade mer…
Politik påverkar också genom sitt språk. Signaler. Rasistiska ”medborgargarden” vågar sig
inte ut för att attackera gatubarn, om de inte upplever starkt medhåll. Hela debatten tycks nu
kantrat till att handla om kris, väntande undergång och systemkollaps, om människor som
problem. Samhället får riktiga problem först när allt fler tar detta för absolut sanning.
När vi enbart talar om kriser och åtgärder och slåss om att stänga gränserna bäst, så stärker vi
de migrationsfientligas världsbild. Den som visar ett Sverige tvingat till kaos och ruinens
brant av människor på flykt. Den bilden är långt från sann. Det vet vi ju.

Språkligt och politiskt bör vi därför fokusera på lösningar och framsteg.
Mycket görs och måste göras, men mer kan göras: Vi kan och måste finna lösningar, snarare
än att se människor som problem. Vi människor behöver varandra. Socialdemokratisk politik
innebär investeringar i människor och samhälle, som ger framtidstro.
Lösningarna måste vara fler än problemen. Vi behöver inte fler domedagsprofetior och
åtstramningar. Vi behöver en tydlig positiv riktning och fler investeringar!
- Asylrätten måste undantagslöst värnas.
- Sverige måste göra vad vi kan för att ytterligare bidra till internationell solidaritet och till
fredsarbetet i Syrien och på andra platser.
- Polisen måste ta krafttag mot rasism uttryckt i hatbrott och extremism; att lynchmobbar
härjar och flyktingförläggningar upprepat brinner är fullständigt oacceptabelt.
- Öka samordningen stat/kommun och lätta på regelverk som stoppar upp. Ett exempel är att
Migrationsverket måste kunna hitta andra, även mindre ankomst- och asylboenden.
Vinstmaximerande företag som hyr ut dyrt och dåligt, eller de som lämnar ung personal
ensamma, ska inte anlitas.
- Stärk civilsamhällets uppdrag och resurser så att de kan bidra ännu mer, inte minst genom
tydligare samverkan med kommunerna och arbete med ensamkommande barn och ungdomar.
- Använd medlemsavgiften till EU för att öka pressen på andra länder att ta sitt ansvar. Att de
nordiska länderna vidtar åtgärder för att minska asyltrycket leder just nu mindre till att fler
öppnar sina gränser, mer tyvärr till att fler drunknar i Medelhavet.
// Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek, Thomas Strand, Anna Ardin, Joe Frans, Eva Hedesand Lundqvist, Carin
Larsson, Jonas Magnusson, Mariam Osman Sherifay, Abebe Hailu, Aurora Pirraku Eriksson, Adrian Kaba,
Klas Corbelius och Rafael Waters.
För mer information
Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
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DN Debatt. ”Omänskligt att avvisa
asylsökande till Ungern”
Publicerad 2016-02-02

Augusti 2015: Flyktingar i Ungern i väntan på vidare transport till ett läger där de ska
registreras. Polis ser till att ingen lämnar uppsamlingsplatsen. Foto: Roger Turesson
Olämpligt mottagarland. Varför envisas Migrationsverket med överföringsbeslut av
asylsökande till Ungern? Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de
länder och institutioner där förordningen gäller har stoppat överföringar till Ungern. Dit hör
Norge, Danmark och Nederländerna, skriver tio debattörer.
Det svenska Migrationsverkets behandling av Dublinförordningen är uppseendeväckande vad
Ungern beträffar. Sverige är i full färd med att skicka tillbaka asylsökande i Sverige till
Ungern – trots det landets grundmurat dåliga rykte som asylland. Juridiskt sett följer Sverige
Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där Dublinförordningen gäller
har faktiskt stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna.
Migrationsverket följer inte denna praxis. Enkom under förra året beslöt verket att överföra
1129 asylsökande till Ungern som EU:s första asylland. 139 överföringar verkställdes och 438
överlämnades till polisen för verkställighet. Det tyder på stor avvikelseprocent, vilket inte är
underligt med tanke på den ungerska regeringens behandling av flyktingar.

Ungern är ett EU-land som asylsökande skyr som pesten. Där erbjuder man ingen
asylmottagning i vår mening, utan det handlar snarast om fängelseliknande villkor. Ett sådant
detention centre är den bunkerliknande anstalten i Debrecen, som asylsökande i Sverige redan
stiftat omild bekantskap med under sin äventyrliga färd mot norr.

”Danmark, som inte precis gjort sig känt som ett flyktingvänligt land, stoppade i höstas
tills vidare all överföring till Ungern av sina asylsökande på grund av
mottagningsförhållandena i Ungern.”

Därför strömmade flyktingströmmen vidare innan stängslet mot söder upprättades. Men trots
att premiärminister Orbán flera gånger uttalat sig mot att Ungern ska ta hand om asylsökande,
har många av dem lämnat fingeravtryck och skrivit på asylansökan där som kommande till det
första mottagarlandet inom EU. Det har hänt att de gjort detta under hot och tvång av
ungerska gränspolisen. Dessa underskrifter vittnar knappast om vad flyktingen verkligen ville.
Enligt artikel 3:2 i Dublinförordningen kan inte en asylsökande överföras till en annan
medlemsstat om ”det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska brister i
asylförfarandet och mottagningsvillkoren i denna stat”. Vad som menas med systematiska
brister är att det ”finns risk för omänsklig eller förnedrande behandling i den mening som
avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”. Men
Migrationsverket ”finner inte att det framkommit välgrundade skäl att anta att det föreligger
systematiska brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern”.
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter gör en helt annan bedömning. Han
underkänner Ungern som mottagarland för asylsökande, då han menar att landet inte svarar
upp mot förpliktelserna om mänskliga rättigheter. I en rapport den 17 december till
Europadomstolen, baserad på hans personliga besök i Ungern i november, skriver han att ”en
avsevärd andel av de som överförts till Ungern enligt Dublin III förordningen kvarhölls i
asylförvaringscentra – där en restriktiv förvarsordning tillämpas – utan möjlighet till effektiva
utvägar ur ett dylikt förvar”. Han konstaterar att ”ett antal brådstörtade åtgärder som tagits
under de senaste månaderna har gjort att tillgången till internationellt skydd blivit
utomordentligt svår och på ett orättmätigt sätt kriminaliserat immigranter och asylsökande.”
Tidigare har en rad internationella organisationer som Human Rights Watch, ECRE
(European Committee on Refugees and Exiles) och Amnesty riktat kritik gentemot Ungern
som asylmottagarland. Enligt ungerska Helsingforskommittén är fängelseliknande förvar av
asylsökande i särskilda läger ”en inte ovanlig metod” i landet. ”Alternativ till asylförvar som
finns omnämnda i ungersk lag tillämpas endast i undantagsfall”, skriver kommittén. Bland
dem som står på Migrationsverkets lista återfinns familjer.
Europarådets kommissionär kritiserar särskilt Ungern för att besluten är i avsaknad av
”individuella bedömningar med hänsyn till lagligheten och rimligheten i förvartagandet”. Och
de beaktar inte ”individuella omständigheter (inklusive sårbarheter) hos den berörda
personen”. Kommissionären exemplifierar: ”Frånvaron av ett tillförlitligt system för att
identifiera sårbara asylsökande, som offer för tortyr ... eller personer som lider av
posttraumatiska stressproblem ... ansågs vara särdeles bekymmersamt.”

Enligt ungerska Helsingforskommittén är förvaren ”illa rustade för att ta emot sårbara
förvartagna; sårbarheter är inte ordentligt utvärderade”. Den ungerska organisationen
Menedék, som tillvaratar flyktingars rättigheter, menar att risken för asylförvar kan innebära,
att adekvata betingelser för behandling av en torterad person inte kan garanteras.
Till skillnad från i Sverige, där Röda korset driver flera behandlingscentra, finns alltså inga
sådana möjligheter i Ungern. Det bådar illa för en afghan som utsatts för långvarig tortyr av
en grupp talibaner i början av 2000-talet och har fortsatt fysiska och psykiska sviter av det.
Afghanen är en bland dem som Migrationsverket vill överföra till Ungern.
Flera länder har som sagt tagit intryck av kritiken. Den norska utlänningsnämnden har
enhälligt fastslagit att överföringar till Ungern strider mot Norges utlänningslag. Danmark,
som inte precis gjort sig känt som ett flyktingvänligt land, stoppade i höstas tills vidare all
överföring till Ungern av sina asylsökande på grund av mottagningsförhållandena i Ungern.
Samma sak gäller Nederländerna, där Raad van State (ungefär högsta förvaltningsdomstolen)
hejdade alla överföringar till Ungern i slutet av november. Till skillnad från Migrationsverket
anser rådet, att överföring till Ungern strider mot artiklarna 3, 5 och 13 I Europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter. Raad van State visar belägg för att det finns åtskilliga
brister i den ungerska asylproceduren vad gäller mottagningskapacitet, boendevillkor, förvar,
tillgång till rättslig hjälp med mera.
En domstol i Düsseldorf ansåg att det finns systematiska fel i Ungerns asylsystem och risk
för återföring till ett osäkert tredje land därifrån (till exempel Serbien). En administrativ
domstol i Luxemburg stoppade en transport till Ungern, då den ansåg att dess asylsystem hade
”systematiska brister” vilket strider mot artikel 4 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter.
Samma resonemang för det schweiziska flyktingrådet.
Så varför envisas då svenska Migrationsverket med överföringsbeslut av asylsökande till
Ungern? Det är ju helt uppenbart att Ungern inte lämpar sig som mottagarland.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, ordf. Socialdemokrater för tro och solidaritet
K-G Hammar, teolog och f d ärkebiskop
Bitte Hammargren, författare och Mellanösternanalytiker
Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi
Maria Küchen, kulturjournalist
Wanja Lundby-Wedin, f d LO-ordförande
Arne Ruth, publicist
Folke Schimanski, författare och journalist
Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Sören Sommelius, författare och journalist

Pressmeddelande Bjereld 1 feb 2016:

Bjereld: Signaler når både utsatta EUmedborgare och högerextremer
må, feb 01, 2016 16:03 CET

Idag har regeringens utredare Martin Valfridsson lämnat sina förslag angående utsatta
EU-medborgare. I helgen sågs rasistiska medborgargarden och våldsupplopp i
Stockholm. Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande Ulf Bjereld
kommenterar och påtalar vikten av ett rättssamhälle för alla:
Idag har regeringens utredare Martin Valfridsson lämnat sina förslag angående utsatta EUmedborgare. Valfridsson menar att barn till dessa utsatta inte ska erbjudas skola, att dessa
utsatta inte ska erbjudas boenden och att vi bör sluta ge pengar i muggen framför dem som
försörjer sig på att tigga.
— Martin Valfridsson hänvisade idag till att de utsatta EU-medborgarna anpassar sig efter
det offentligas signaler. Det är säkert riktigt. Även högerextremer lyssnar på dessa signaler.
Och nu kan de uppfatta att det offentliga signalerar stöd för deras åsikter: Att de människor
som genom sin utsatthet tvingas komma hit för att söka försörjning, inte borde vara här. Att
de inte förtjänar hjälp.
Det är olyckliga signaler att sända, när vi istället mer än någonsin förr borde tala högt om att
värna människovärdet och solidariteten, säger Ulf Bjereld.
Långvarig propaganda från högerextremer har resulterat i otaliga våldsbrott mot människor
som tigger och mordbränder mot flyktingförläggningar. Och nu i medborgargarden som vill
slå hemlösa barn och män som besinningslöst anfaller och misshandlar förbipasserande med
mörkare hud- och hårfärg.
Medborgargarden applåderades av den vanliga rasistiska hejaklacken på ljusskygga sajter,
men den här gången även av kända personer i mer allmänna kanaler.
Det tyder på en normalisering som är destruktiv och samhällsfarlig, säger Ulf Bjereld och
fortsätter:
— Vi vet sedan tidigare att extremer som upplever att deras åsikter är allmängods kan gå
över gränsen och bli ännu mer extrema och våldsamma. Det tycks vara en sådan situation
idag, där bland annat Sverigedemokraternas frammarsch ger våldsverkare och rena fascister
mer luft under vingarna.
Det är fundamentalt att polisen och det allmänna nu i ord och mening visar nolltolerans mot
den terror och det våld som drabbar och hotar alla med mörkare hår- och hudfärg. Att de som
deltog i helgens terror och våldsbrott snabbt kan lagföras.

Det är oacceptabelt att människor inte ska kunna gå ut på stan, utan att vara rädda att
misshandlas av rasister.
Vi har alla ett ansvar att stå upp för ett rättvist och humant rättssamhälle, som omfattar oss
alla, avslutar Ulf Bjereld.

Dagens ETC Malmö 21 dec 2015:

Debatt.
2015-12-21 08:20

”Regeringen borde tagit sig tid att andas lugnare istället för att i andfått stresstillstånd
presentera de förslag som lades i tisdags”, skriver Lennart Hallengren.
Bild: Janerik Henriksson/TT

Det är människor på flykt som behöver
andrum
Alternativen har inte prövats ordentligt. Nu hade det behövts förslag som hjälpte oss att lösa
situationen – inte att skjuta den ifrån oss.
Tisdagen 24 november kommer vi minnas med sorg. Vi har gjort mer än nästan alla andra
västländer för att ta emot människor som flyr. Men nu ska vi tävla med övriga om bäst sätt att
säga nej. Något hände väldigt snabbt mellan september och nu. Mellan statsministerns ”mitt
Europa bygger inga murar”, alla tårar över en död pojke på en strand och tisdagens
regeringsbesked om försämrade flyktmöjligheter.
Skälet är andrum, säger regeringen. Visst finns skäl att bli stressad när människors liv står på
spel. Många kommuner, myndigheter och ideella organisationer stressar enormt för att kunna
ta emot alla. Så vad ska vi då göra?
Men kanske finns alternativen till regeringens förslag till skärpta regler. Alternativen har inte
prövats ordentligt. Nu hade det behövts förslag som hjälpte oss att lösa situationen – inte att
skjuta den ifrån oss.
Vi hade till exempel behövt:









Se över regler som stoppar upp. Omreglera upphandlingsregler som får till följd att
sängplatser står tomma i väntan på beslut. Justera omfattande krav på hur
flyktingboende måste se ut och regler som inte tillåter tillfälliga, enklare boenden.
Ge betydligt större stöd till ideella organisationer så att de kan mobilisera all den kraft
som finns där.
Bättre samordning mellan stat och kommuner för att få fram fler skolplatser.
Ge större stöd till kommuner som tar ett oproportionerligt stort ansvar, som Malmö.
Finna sätt att sprida människor, resurser och ansvar runt om i landet.
Fler förslag hur fler människor snabbare kan komma ut i studier och arbete.

Nu tycks ingen kunna svara på vart människor ska ta vägen. För en flykt går inte att köra
baklänges. Signalerna även från en del andra länder är också skärpta regler.
Regeringen borde tagit sig tid att andas lugnare istället för att i andfått stresstillstånd
presentera de förslag som lades i tisdags. De som allra mest behöver andrum är människor på
flykt.
Lennart Hallengren
Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne

SvD 19 dec 2015:

Statsvetare: Ett skifte i Löfvens
flyktingretorik
Efter den kraftiga omsvängningen i flyktingpolitiken betonade Stefan Löfven i lördagens
jultal att regeringen står för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Ett tecken på att
statsministern har skiftat retorik, menar statsvetaren Ulf Bjereld.
– Om det är varaktigt återstår att se, säger han till SvD.
Av Emelie Nordh
19 dec, 2015

Strax efter klockan 12 på lördagen höll statsminister Stefan Löfven sitt jultal utanför
Nobelmuseet i Gamla stan i Stockholm.
Det var en svår uppgift som statsministern stod inför då han å ena sidan ville visa att
Socialdemokraterna och regeringen står för en generös och solidarisk flyktingpolitik och å
andra sidan försvara de migrationspolitiska åtgärder som införts under hösten, menar Smärkte statsvetaren Ulf Bjereld.
– Hans sätt att lösa den uppgiften går ut på två saker. Det första han säger är att för att kunna
ge de här flyktingarna det värdiga mottagande som de förtjänar och har rätt till kan vi inte ta
emot lika många som vi tidigare har gjort. Det andra han säger är att de övriga EU-staterna
måste ta ett betydligt större ansvar än vad de har gjort.
Ulf Bjereld menar att det skett ett skifte i statsministerns retorik jämfört med en månad sedan.
– Jag tror att nu när de här migrationspolitiska åtgärderna är vidtagna behövs inte den
retoriken lika mycket som den behövdes när de skulle röstas igenom. Dessutom är det jul nu
vilket man inte ska glömma bort i sammanhanget. Det är en tid att tala om generositet och att
inkludera. Om det är varaktigt är för tidigt att säga.
Det faktum att antalet människor som söker asyl i Sverige minskat den senaste tiden gör att
regeringen vill blicka framåt och titta på andra politiska frågor, menar Bjereld.
– Då finns det en möjlighet att börja prata investeringar och få till de traditionella högervänstermotsättningarna mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna
har haft sin enda fråga dominerande på dagordningen i flera månaders tid. Jag tror att om
förutsättningarna uppstår är det många som vill att vi ska börja prata om andra saker också än
bara flyktingpolitik.
Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt styrelseledamot i
Socialdemokrater för tro och solidaritet. Foto: Adam Ihse/TT

I sitt tal nämnde Stefan Löfven två vägval som han menar att Sverige står inför. Det ena
handlade om att välja investeringar framför neddragningar. Det andra är att välja
sammanhållning framför ett "skuggsamhälle" – en känga till Centerpartiet, enligt Ulf Bjereld.
– Även om Centern inte pekades ut tror jag att han är irriterad på att Centerpartiet, i hans
ögon, så lättvindigt talar om att alla flyktingar måste få komma hit och söka asyl. Sedan när
de väl kommer hit menar han att Centern inte är beredda att ta ansvar för dem utan de får
klara sig själva.
Var det något som saknades i talet?
–

Jag hade kanske velat att han varit skarpare och markerat att de här
migrationspolitiska åtgärderna hade varit tillfälliga. Det är viktigt att det här med idkontroller aldrig får bli en naturlig del av vårt sätt att leva tillsammans utan det ska
vara undantag.

Feministiskt perspektiv 2 dec 2015:

Anna Ardin, Socialdemokraterna för Tro och solidaritet.
Bild: Erik Cronberg

Sverige måste göra sitt yttersta för att
stärka mänskliga rättigheter
2015-12-04 | Anna Ardin
OPINION
”Sverige måste göra sitt yttersta för att fortsätta ta emot de medmänniskor som flyr krigs- och
terrorsituationer. Men vi måste också öka ansträngningarna för att bygga vårt eget samhälle där jämlikheten bör vara vårt allra främsta mål.” Det skriver Anna Ardin från
Socialdemokrater för tro och solidaritet som menar att vi måste angripa roten och inte
symptomen på de problem vi ser just nu.
Anna Ardin är förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Det är svåra tider för många människor. Och samtidigt som deras hem brinner stängs portarna
och möjligheterna i andra delar av världen allt mer. Det är lätt att bli nedslagen. Men det

gäller att se att så mycket hänger samman. Kan vi angripa roten till det onda, så kan vi hejda
tillväxten av terror, hot, våld, bråd död och sorg.
Det är självklart inte läge att stänga människor ute, som så många partier i riksdagen
tycks överens om, men det är definitivt läge att börja lösa själva grundproblemen.
Flyktingar kommer till Europa på grund av terror och krig. Krig och terror är ofta resultat av
makthunger och ojämlikhet, orättvisor och olika former av förtryck. I väst finns en historisk
blindhet, som inte erkänner vår egen roll: koloniala brott och förtryck, kapitalistisk rovdrift,
pengaströmmar från fattiga till rika länder, vapenexport till diktaturer, drönare och bomber
som träffar fel och terrorlagstiftning som bara drabbar vissa.
Att se orsaker är inte att försvara som så ofta hävdas i debatten. Det är att ta ansvar.
Det är att vilja förändra på riktigt.
Vi kan fördöma alla onda handlingar – och gör det också. Vi kan ropa på kraftfulla angrepp
mot mordiska terrorister och krigsherrar – och nog finns det tillfällen där våld inte kan mötas
av annat än våld. Vi kan bygga ett försvar kring vår välfärd, stänga gränser, öka
dataavlyssning och id-kontrollera mer. Men allt detta är angrepp bara på symptomen.
Vi bygger ingen tryggare, bättre värld utan att även angripa roten till det onda. Och för att
göra det måste vi göra något åt ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av förtryck.
Och vi måste börja i vårt eget närområde. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer
Trollhättan-dåd eller andra raskrigare och inga fler IS-rekryter. Sverige ska inte bidra till mer
terror och inte till mer krig.
Sverige måste göra sitt yttersta för att bidra till att globalt stärka mänskliga rättigheter
och lösa de mest akuta konflikterna, som kriget i Syrien och situationen i Irak. Sverige
måste göra sitt yttersta för att fortsätta ta emot de medmänniskor som flyr krigs- och
terrorsituationer. Men vi måste också öka ansträngningarna för att bygga vårt eget
samhälle - där jämlikheten bör vara vårt allra främsta mål. Ett socialt klimat som alla
unga kan känna att de tillhör är helt avgörande för alla innevånares välmående, frihet
och trygghet.
För att åstadkomma detta är här en lista på fem prioriterade politiska frågor:





Ha fortsatt högt bistånd, att ”hjälpa människor på plats” måste vara mer än bara
tomma ord. Vi ska bekämpa terror, men långsiktigt är icke-militära insatser lösningen.
Vi måste också använda biståndsmedlen rätt, och inte till vare sig till
flyktingmottagande, exportkrediter eller militära insatser. Det krävs ökade insatser för
att stoppa krigets och terrorns ekonomi, inte bara dess uttryck, liksom för att stödja
ekonomisk stabilitet, demokrati, kvinnors och minoriteters rättigheter och mänskliga
rättigheter i hela Mellanösternregionen. Stryp inte biståndsmedel som kan användas
till detta!
Skydda asylrätten och skapa säkra vägar till asyl. Möjligheterna att söka asyl utan att
först riskera livet måste komma till stånd snarast.
Föra en politik och använda en retorik som kan minska islamofobi och antimuslimism,
inte tvärtom bidra till normalisering av misstänkliggörande och hat. Majoriteten av
världens fredliga människor är troende, många troende muslimer. Daesh (IS) är inte
representanter för islam, utan fascister som dödar muslimer.






Värna rättssäkerheten; muslimska och andra minoritetsgrupper får aldrig särbehandlas
eller riskera att misstänkas endast på grund av sitt ursprung.
Stärka en fördelningspolitik som motverkar segregation och ger ökade chanser till ett
gott liv för unga i ekonomiskt utsatta förorter och orter. Trygga unga människor är
mycket svårare att rekrytera till brottslighet som vit makt- eller islamistisk terror.
Riktade satsningar mot radikalisering och för barns och ungas inkludering krävs
omgående, både på lokal och nationell nivå.
Vi måste bekämpa allt det som orsakar det våld, den extremism och det förtryck som
pågår på lång sikt. Det räcker inte att bara angripa symptomen.

Dagens samhälle 26 november 2015:

”Det vi hade behövt just nu vore förslag som hjälpte oss att lösa situationen - inte att
skjuta den ifrån oss.”

”Det är människorna på flykt som behöver
andrum”
Flyktingpolitik. Regeringen borde ha tagit sig tid att andas lugnare, innan de i till synes
andfått stresstillstånd presenterade sin nya flyktingpolitik. De som allra mest behöver
andrum är människor på flykt och det här hade regeringen kunnat göra i stället, skriver
Ulf Bjereld, Förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ulf Bjereld , förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Fler debattartiklar av författaren
Publicerad: 26 november 2015 kl 08:51
I tisdagens Aktuellt hade statsministern bytt S-rosen i kavajslaget mot en svensk flagga.
Sverige är ett land att vara stolt över. Vi har gjort mer än nästan alla andra västländer för att ta
emot människor som flyr.
Men något hände väldigt fort mellan september och nu – mellan statsministerns ”Mitt Europa
bygger inga murar!”, alla tårar över en liten död pojke på en strand, rekordinsamlingsgalor på
tv och veckans regeringsbesked om försämrade flyktmöjligheter.
Solidaritetens röda ros blev i ett enda slag nationellt gul och blå.

Nyss var vi bäst i världen, nu tävlar vi plötsligt med resten av Europas ledare om bästa sätt att
säga nej. Några av högerpartierna vill nu driva politiken mot ännu mer begränsningar, vilket
ger skäl till oro inför de kommande förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen.
Skälet är andrum, säger regeringen. Rum att andas. När vi är nervösa håller vi ibland andan.
Men nervositeten brukar ge sig när vi anstränger oss att andas lugnare.
Visst finns det skäl att bli stressad och nervös: människors liv står på spel. Många kommuner,
myndigheter, ideella organisationer och andra stressar också enormt för att kunna ta emot alla.
Så vad ska vi då göra?
Alternativen är förstås många till att räkna tänder och mäta muskelmassa, för att kanske
släppa in en körkortsklar ung kille, men neka en i studentålder. Till att ge tillfälligt skydd i
några år, men tvinga bort när en hel familj väl lärt sig svenska. Till att låta tåg- och
båtpersonal bli gränsvakter.
Det vi hade behövt just nu vore förslag som hjälpte oss att lösa situationen - inte att skjuta den
ifrån oss. Det som ska stoppas är krigen, inte flyktingarna.
Vi hade till exempel behövt:
- se över hur vi kan lätta på en del regler som stoppar upp. En människa på flykt behöver
primärt skydd. Sannolikt kan man skippa administrationen för ansökningar av vinterjackor,
omreglera upphandlingsregler som bland annat får till följd att tusentals sängplatser kan stå
tomma i väntan på beslut, justera omfattande krav på hur flyktingboenden måste se ut och se
över regelverk som inte tillåter tillfälliga, enklare boenden.
- bättre central samordning mellan kommuner och stat, så att kommunerna med bättre
framförhållning kan hinna få fram skolplatser och lärare.
- ge ytterligare stöd till civilsamhället, så att de kan mobilisera all den kraft och vilja som
fortfarande finns där.
- ge stöd till kommuner som tar ett oproportionerligt ansvar, som Malmö, och finna sätt att
snabbt sprida ansvar, människor och resurser vidare i landet.
- förslag på hur vi snabbare kan få ut människor i studier och arbete, inte som nu låta
arbetsföra sitta sysslolösa i rastlös väntan.
Och vi hade behövt förslag på hur vi kan öka trycket på andra EU-länder, till exempel genom
EU-avgiften. I stället för att sänka oss till deras låga nivå, borde vi förstås försöka få dem att
höja sig till vår höga.
Ingen tycks riktigt kunna svara på frågan var människor nu ska ta vägen. För en flykt är inte
omedelbart reversibel – den går inte att köra baklänges. Till andra EU-länder, är tanken.
Men signalerna från övriga Europa är snarare att ytterligare skärpa även sina regler.
Människor på flykt hamnar därmed i en slags limbo. När Sverige börjar dra igen vår öppna
dörr, så slår porten till hela EU igen.

Regeringen borde ha tagit sig tid att andas lugnare, innan de i till synes andfått stresstillstånd
presenterade gårdagens beslut. De som allra mest behöver andrum är människor på flykt.


Ulf Bjereld , förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Pressmeddelande Ulf Bjereld, 24 nov 2015:

Tillfälliga uppehållstillstånd och medicinsk
åldersbestämning – ovärdiga medel i
asylpolitiken
ti, nov 24, 2015 16:18 CET

Regeringen har nu under eftermiddagen lagt fram förslag på åtgärder "för att skapa
andrum för svenskt flyktingmottagande". Socialdemokrater för tro och solidaritets
ordförande Ulf Bjereld kommenterar här.
”Flyktingkris”. ID-kontroller, temporära uppehållstillstånd, gränskontroller, skärpningar.
Idag lade regeringen fram förslag som tar ytterligare steg. Jag har stor respekt för de svåra
arbetsuppgifter som myndigheter, civilorganisationer, politiker och enskilda individer ställs
inför. Men förslag om att enbart utfärda tillfälliga uppehållstillstånd och att börja tillämpa
medicinsk åldersbestämning av asylsökande är ovärdigt och minskar inte antalet flyktingar.
Visst innebär det utmaningar att så många människor kommer till Sverige på samma gång.
Det är ett problem att 7.000 asylboendeplatser står tomma för att beslut överklagas, medan
ideella krafter sliter dag och natt. Det är ett problem att människor sätts i sysslolöshet och inte
ens får städa sina egna boenden, medan privata aktörer kammar hem stora vinster. Och det är
ett problem att kommuner inte får en rimlig chans att hinna förbereda platser till barn i skolan,
för att samordning av flyktingars placering brister. Men den kris det talas om är inte vår. Att
tvingas fly är att befinna sig i en kris. Ett land i krig befinner sig i en kris.
Kanske finns det någon symbolik i att det Europa som en gång upplevde krigets alla fasor,
idag en efter en stänger sina gränser allt mer. Medan Sverige, som då klarade sig undan

krigets våld och död, är det land som fortsatt hålla en dörr öppen. Med stolt självklarhet. Ska
vi behålla vår stolthet bör det fortsätta så.
Europa säger sig fortfarande upprätthålla de bestämmelser om asylrätt som antogs som en
följd av bl a Andra världskriget. Ändå är Medelhavet fortfarande den enda möjliga vägen för
att kunna söka asyl i Europa. Havet blir allt kallare och hårdare och så gott som varje dag dör
människor. Döda barn och vuxna på flykt blir knappt ens en gång en notis längre. Svensk
media är istället fullt upptagna med att tala om det vi kallar VÅR kris.
Flera av våra riksdagspartier vill gärna signalera handlingskraft - inte genom att lösa de
praktiska problem som uppstår när många behöver trygghet, få äta och en plats att sova på –
utan genom att stänga dörren för människor i nöd. Den rödgröna regeringens förslag riskerar
att bli än mer långtgående när det skall processas i riksdagen och förhandlas med moderater
och kristdemokrater.
Stänger Sverige sin dörr alltmer, stänger vi just nu i princip dörren till Europa. Och var ska de
som flytt krig och terror då ta vägen? Stora grupper av människor riskerar att bli utsatta för ett
verklighetens Svarte Petter-spel, när land efter land skjuter dem ifrån sig.
Alla EU-länder måste givetvis ta sitt ansvar – men inte för att Sverige ska kunna ta ett mindre
ansvar, utan för att fler människor som flyr krig och terror ska kunna få en fristad.
För mer information
Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
______________________

Pressmeddelande styrelsen 21 nov 2015:

Angrip roten, inte bara symptomen
lö, nov 21, 2015 12:59 CET

Bekämpa självklart krig och terror. Men vi bygger ingen långsiktigt tryggare, bättre
värld utan att även angripa ojämlikheten, orättvisorna och de olika formerna av
förtryck. Globalt, men också i vårt eget närområde. Att se orsaker är inte att försvara.
Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt. Sverige ska inte bidra till mer
terror och inte till mer krig. Inga fler flyktingboenden i brand, inga mer Trollhättandåd och inga fler IS-rekryter.
Det är dramatiska tider. Svåra tider. Det är lätt att bli nedslagen. Men det gäller att se att så
mycket hänger samman. Kan vi angripa roten till det onda, så kan vi hejda tillväxten av terror,
hot, våld, bråd död och sorg.
Flyktingar kommer till Europa på grund av terror och krig. Krig och terror är ofta resultat av
makthunger och uppfattad eller faktisk ojämlikhet, orättvisor och olika former av förtryck. I
väst finns en historisk blindhet, som inte erkänner vår egen roll: koloniala brott och förtryck,
kapitalistisk rovdrift, vapenexport till diktaturer, drönare och bomber som träffar fel och
terrorlagstiftning som bara drabbar vissa.
Att se orsaker är inte att försvara. Det är att ta ansvar. För att vilja förändra på riktigt.

Vi kan fördöma alla onda handlingar – och gör det också. Vi kan ropa på kraftfulla angrepp
mot mordiska terrorister och krigsherrar – och nog finns det tillfällen där våld inte kan mötas
av annat än våld. Vi kan bygga ett försvar kring vår välfärd, stänga gränser, öka
dataavlyssning och id-kontrollera mer – och det kanske kan behövas ibland.
Men allt detta är angrepp bara på symptomen. Vi bygger ingen tryggare, bättre värld utan att
även angripa roten. För det måste vi göra något åt ojämlikheten, orättvisorna och de olika
formerna av förtryck. Och vi måste börja i vårt eget närområde. Inga fler flyktingboenden i
brand, inga mer Trollhättan-dåd och inga fler IS-rekryter. Sverige ska inte bidra till mer terror
och inte till mer krig.
Sverige ska göra sitt yttersta för att bidra till att globalt stärka mänskliga rättigheter och lösa
de mest akuta konflikterna, som kriget i Syrien och situationen i Irak. För att fortsätta ta emot
de medmänniskor som flyr krigs- och terrorsituationer. Men vi måste också öka
ansträngningarna för att bygga vårt eget samhälle med jämlikhet som främsta mål. Snabbare
skapa ett socialt klimat som alla unga kan känna att de tillhör.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska:
- Bekämpa terror, men långsiktigt se till icke-militära lösningar och använda
biståndsmedlen rätt. Våld föder mer våld: Det krävs ökade insatser för att stoppa krigets och
terrorns ekonomi, liksom för att stödja ekonomisk stabilitet, demokrati, kvinnors rättigheter
och mänskliga rättigheter i hela Mellanösternregionen. Stryp inte biståndsmedel som kan
användas till detta!
- Skydda asylrätten och skapa säkra vägar till asyl.
- Föra en politik och använda en retorik som kan minska islamofobi och antimuslimism ,
inte tvärtom bidra till normalisering av misstänkliggörande och hat. Majoriteten av världens
fredliga människor är troende, många troende muslimer. Daesh/IS är fascister som dödar
muslimer.
- Värna rättssäkerheten; muslimska och andra minoritetsgrupper får aldrig särbehandlas eller
riskera att misstänkas endast p g a sitt ursprung.
- Stärka en fördelningspolitik som motverkar segregation och ger ökade chanser till ett gott
liv för unga i ekonomiskt utsatta förorter och orter. Trygga unga människor är mycket svårare
att rekrytera till brottslighet som vit makt- eller islamistisk terror. Riktade satsningar mot
radikalisering och för barns och ungas inkludering krävs omgående, både på lokal och
nationell nivå.
Uttalandet är antaget av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, den
21 november 2015.

Aftonbladet 6 november 2015:

Startsidan / Debatt 2015-11-06

Rör inte biståndet – höj skatten i stället
Ulf Bjereld: Världens fattiga skall inte betala flyktingmottagningen

En kvinna i Tanzania med sin malariasjuka dotter på ett sjukhus som bedrivs med hjälp av svenskt bistånd.
Det är lätt att plocka pengar från världens fattiga, skriver debattören. Foto: LOTTE FERNVALL

Ulf Bjereld.
DEBATT. Det är oacceptabelt att låta världens fattiga betala Sveriges
flyktingmottagning. Höj i stället skatterna och skrota utgiftstaket.
Redan i dag går mer pengar från biståndsbudgeten till Västra Götalandsregionen än till
Moçambique, trots att Moçambique är största enskilda mottagarland av svenska
biståndsmedel. Västra Götaland får mer statliga biståndspengar än Bangladesh. Nu överväger

regeringen att ytterligare skära ner på biståndsbudgeten, ända ner till en halvering av
pengarna. Pengarna behövs, säger Finansdepartementet, för att bekosta flyktingmottagandet.
Det är relativt lätt att plocka pengar från världens fattiga. De höjer knappast sin röst i
svensk media, ingen får höjda skatter och ingen riskerar att kallas oansvarig när
utgiftstak utmanas. Vi krymper alltså medvetet våra möjligheter att bidra till att stoppa
själva anledningen till att människor flyr. Det är ett kontraproduktivt och kortsiktigt
sätt att hantera pengar på.
Finansdepartementet har också begärt att alla sakdepartement ska bereda nedskärningar. Även
om vi bortser från att det kommer att slå mot en hel del statliga verksamheter och därmed
människor, så är det en kortsiktig lösning. För vad händer nästa år? Utgifterna lär bestå så
länge som kriget i Syrien, förtrycket i Eritrea och det hopplösa läget i Irak och Afghanistan
gör det.
Det är dessutom detta de som motsätter sig flyktingmottagande ser framför sig – hur
flyktingmottagandet tar alla pengar, ända tills det inte ens finns någon sylt kvar till
äldreboendenas pannkakor. Där är vi inte och dit ska vi självfallet inte. Sverige är och
kommer att förbli ett mycket rikt land.
Vi ska inte och vi behöver inte ställa olika utsatta grupper mot varandra. Inte asylsökande mot
svenskfödda pensionärer, inte fattiga människor på flykt mot fattiga människor som blev kvar.
I stället är det fördelningen av pengar vi behöver sikta in oss på.
Alliansen sänkte skatterna med nära 150 miljarder kronor och införde olika typer av
skattelättnader och subventioner som årligen kostar staten miljarder. Endast
ränteavdragen kostar 30 miljarder per år. De stora svenska bankerna gör i år en nätt
vinst på cirka 85 miljarder kronor. Och runt 1000 miljarder euro beräknas stjälas från
EU varje år, i form av skatteflykt.
Pengar är ingen bristvara. Som någon sade: Här sparar de på tändstickorna, men häller ut
champagnen i vasken. Det är fullt möjligt att öka skatteintäkterna tillbaka till nivåer som
skulle säkra välfärden, inklusive en solidarisk asylpolitik. Det handlar om att prioritera, heter
det: Ja, skatter KAN höjas.
Det är också fullt möjligt att i ett prekärt läge som detta slakta även den andra heliga
kon – utgiftstaket.
Utgiftstaket infördes 1997 och har inte en enda gång överskridits. Det är dags nu. Alla vet att
en investering kan spräcka en budget, men långsiktigt löna sig. Att tillåta kortsiktiga
kostnader idag för att inlemma fler människor i det svenska samhället, gör att vi på sikt kan
bibehålla vår välfärd på nuvarande nivå. Om vi investerar rätt och ger människor tillräckligt
bra förutsättningar i dag, vill säga.
Just nu oroas jag över att människor snarare ses som kostnader, än som investeringar.
Och för att det som borde vara en stolthet, att solidariskt hjälpa människor på flykt,
snarare ses som ett bekymmer. För det är klart vi har både plats och råd – om vi bara
tittar åt rätt håll.
Ulf Bjereld, Förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Pressmeddelande Bjereld23 okt 2015:

Bra med uppgörelse om flyktingpolitiken men tillfälliga uppehållstillstånd en
besvikelse
fr, okt 23, 2015 12:03 CET
Uppgörelsen om flyktingsituationen är nu klar. Socialdemokrater för tro och solidaritet är
väldigt glada och tacksamma att en överenskommelse har kunnat komma till stånd om den
alltmer akuta flyktingsituationen.
Att komma överens är i sig stort. Många av punkterna är också mycket välkomna – som att
antalet kvotflyktingar ökar kraftigt, att möjligheten att söka asyl utanför Sverige ska utredas
och att alla kommuner nu ska tvingas ta sin del av ansvaret att hjälpa människor som flyr för
sina liv.
Men vi är samtidigt bekymrade över delar av resultatet.
Överenskommelsen innefattar totalt ett tjugotal punkter. En av de största är införande av
tillfälliga uppehållstillstånd, TUT. Det är bekymmersamt om man vill bedriva en human
migrationspolitik.
Argumentet att andra europeiska länder redan har detta system, eller att det nu införs endast
under en treårsperiod biter löst. Vi ser en överhängande risk att tillfälliga uppehållstillstånd
skapar ett system som lämnar många människor i händerna på arbetsgivares godtycke, på ett
sätt vi varit förskonade från i Sverige under väldigt lång tid.
Tillfälliga uppehållstillstånd kommer heller inte nämnvärt minska flyktingströmmen, däremot
betydligt öka den administrativa bördan hos ett redan ansträngt migrationsverk.
Socialdemokrater för tro och solidaritets ordförande Ulf Bjereld kommenterar tillsammans
med S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter:
Det är väldigt bra att regeringen lyckats åstadkomma en uppgörelse. Mycket i den är positivt.
Givetvis är vi djupt besvikna på att tillfälliga uppehållstillstånd nu införs. Men med tanke på
Moderaternas och Kristdemokraternas nya hårdföra politik på området, så förstår vi att kravet
varit starkt. Alla medverkande partier har både fått ge och ta. Vi utgår förstås från att systemet
med tillfällig asyl avskrivs efter tre år, precis som det nu beslutats.
För mer information
Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter
070-776 20 58

Aftonbladet 21 okt 2015:

Sämre villkor löser inte flyktingkrisen
S-förbund: Tillfälliga uppehållstillstånd gynnar varken människor på flykt eller
Sverige

Flyktingar på Malmö central. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle försämra och försena
etableringen för dem som kommer hit, skriver debattörerna. Foto: KAI REHN
DEBATT. Att regeringen arbetar med att hitta lösningar på den humanitära katastrof som vi
ser är positivt. Många bra reformer har presenterats och det är av största angelägenhet att vi
politiskt hjälps åt.
Flera riksdagspartier, nu senast Moderaterna, vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska
bli standard i Sverige. Vi vill betona att det inte är rätt väg att gå. Tvärtom. Det är
signalpolitik som kan få negativa konsekvenser för människor på flykt, men också för
Sverige.
Det underliggande argumentet för tillfälliga uppehållstillstånd är att det ska skicka signaler
både till människor på flykt och till andra EU-länder att villkoren i Sverige har försämrats och
att vi endast kan erbjuda tillfälligt skydd. Förutom det faktum att flyktingströmmar inte
försvinner med sådan signalpolitik, har de allra flesta asylsökande som kommer till Sverige
inte kortvariga skyddsbehov. De kommer från länder med pågående konflikter som förväntas
vara långvariga.
Att försämra villkoren och rättigheter för människor som kommer behöva skydd under många
år framöver är inte bara inhumant, det är också negativt för samhällsutvecklingen i Sverige.

Tillfälliga uppehållstillstånd skulle försämra och försena etableringen för dem som kommer
hit.
Den otrygghet och ofrihet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär för individen försvårar
möjligheten till arbete, bostad och utbildning. Incitamenten för och möjligheten att utbilda sig
och flytta dit jobb finns skulle minska. Arbetslösheten bland nyanlända riskerar alltså att öka
om tillfälliga uppehållstillstånd införs.
Rätten att återförenas med sin familj i Sverige försvåras kraftigt med tillfälliga
uppehållstillstånd. I dag finns inga säkra och lagliga vägar till Europa, vilket leder till
att människor tvingas ta livsfarliga vägar för att söka skydd. Många gånger ger sig
pappor av ensamma, för att sedan möjliggöra att resten av familjen kan återförenas
säkert genom familjeåterförening. Tillfälliga uppehållstillstånd tar bort den möjligheten
och skulle sannolikt leda till att fler kvinnor och barn får genomföra de livsfarliga
resorna över medelhavet.
Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar även att öka Migrationsverkets redan orimliga
arbetsbörda. De har själva varnat för att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel skulle
innebära att skyddsbehovet måste utredas flera gånger och därmed öka myndighetens
arbetsbelastning. Det skulle också öka kostnaderna för Migrationsverkets asylprövning.
Det är bra att regeringen tar ansvar och försöker finna lösningar på en mycket komplex och
akut situation. Att Löfven bjudit in de borgerliga partierna till förhandlingar är positivt.
Sverige behöver en långsiktig överenskommelse om migrationspolitiken.
Men en sådan överenskommelse får inte mynna ut i inhuman signalpolitik.
Alla EU-länder ska ta ett större ansvar och i Sverige måste flyktingmottagandet fördelas
rättvist bland kommunerna. Då krävs ökat bostadsbyggande, satsningar på skolan och
investeringar i välfärden. Vi hoppas att förhandlingarna resulterar i det, inte i signalpolitik
som skulle försämra etableringen och försvåra familjeåterförening.
Philip Botström
Förbundsordförande SSU
Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet
Carina Ohlsson
Förbundsordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Ulf Bjereld
Förbundsordförande Socialdemokrater för Tro & Solidaritet
Sören Juvas
Förbundsordförande HBT-Socialdemokrater

Christoffer Bernsköld
ordförande Östergötlands partidistrikt
Thomas Hammarberg
Stockholms Arbetarekommuns styrelse
Julia Ekedahl
Migrationspolitiska S-föreningens styrelse

Pressmeddelande Bjereld 15 okt 2015:

Bjereld: Låt inte SD:s utspel styra debatten
to, okt 15, 2015 14:20 CET
Socialdemokrater för tro och solidaritet är stolta över att Sverige i empati och solidaritet tar
sina internationella åtaganden på allvar och välkomnar en stor andel av de asylsökande som
lyckats ta sig till EU.
Men istället för att dela denna stolthet eller ens empati, lägger nu SD in en högre växel för att
få debatten att handla om att hitta sätt att försöka stoppa människor från att komma hit.
- Det är viktigt att SDs närmast desperata utspel inte tillåts påverka ett redan vacklande
debattläge. Vi har de senaste dagarna t ex sett en markant förflyttning från KD i
migrationsfrågor och hur regeringen nu pressas om tillfälliga uppehållstillstånd, säger Ulf
Bjereld. Han fortsätter:
- Tillfälliga uppehållstillstånd har sannolikt försumbar effekt på antalet asylsökande, men
skulle däremot öka den administrativa bördan rejält för Migrationsverket - detta i en tid när vi
snarare akut behöver förkorta handläggningstider för asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd
riskerar att skapa ett permanent proletariat av lågavlönade från andra länder, helt i händerna
på arbetsgivares godtycke. Den typen av klassamhälle - och den typen av rasifierad utsatthet bör det solidariska Sverige definitivt hålla sig för god för.
Just nu bekostas flyktingmottagandet nästan helt genom statskassans anslag till internationell
utveckling och bistånd. I budgeten för 2016 anvisades 8,9 miljarder, eller 19 % av
biståndsbudgeten i avräkningar till flyktingmottagande. Med Migrationsverkets senaste
beräkningar för antal asylsökande under 2015 blir avräkningarna troligen högre.
Ulf Bjereld kommenterar:
- Sverige är ett rikt land, rika människor blir fortsatt rikare här. Pengar finns, det är snarast
en fråga hur de fördelas. Vi ska inte behöva låta fattiga betala för andra fattiga. Att dirigera
om biståndsmedel till flyktingmottagande på det här viset krymper dessutom våra möjligheter
att bidra till att stoppa den fattigdom och det förtyck som ofta är skälet till flykten.
För mer information
Ulf Bjereld
förbundsordförande
070-230 46 03
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se

Pressmeddelande Terrafem 9 okt 2015:

Terrafem

Kampanj för kvinnor som flyr
Pressmeddelande • 2015-10-09 14:33 CEST

Nu startar Terrafem en kampanj för kvinnor på flykt. Kvinnor som flyr utsätts i stor
utsträckning för våld, sexuella övergrepp och utnyttjas ofta före flykten, under flykten
och efter flykten. På grund av det våld som kvinnorna har utstått är de ofta svårt
traumatiserade. De behöver –och har rätt till –stöd. Terrafem en av de organisationer
som kan erbjuda det stödet.
Just nu är 60 miljoner människor på flykt. Många av dessa är kvinnor. Ett fåtal lyckas ta sig
hit. Kvinnor på flykt är dubbelt utsatta, dels för att de flyr från våld men också för att de
utsätts för våld under flykten. Vi vet att kvinnor som flyr från krig utsätts för psykologiskt,
fysiskt och sexuellt våld av såväl statliga som icke-statliga aktörer, av väpnade grupper och
enskilda. Det kan handla om allt från mord, tortyr, bestraffningar, avrättningar,
kidnappningar, stympningar, sexslaveri, ”försvinnanden”, våldtäkt, tvångsäktenskap,
tvångsprostitution till tvångsaborter.

Terrafem har femton års erfarenhet av att arbeta för dessa kvinnor.Vi har stöttat med samtal
för att kvinnor ska kunna bearbeta det våld som de har blivit utsatta för.Vi har stöttat kvinnor i
deras asylskäl i form av fruktan för sexualiserat våld, att deras skäl ska uppmärksammas av
beslutsfattande myndigheter samt att deras rätt till skydd ska respekteras. Dessutom har vi
kunnat stötta dessa kvinnor påderas eget språk.
Just nu engagerar sig människor i hela Sverige för att hjälpa människor som flyr från
krig och våld. Terrafem vill särskilt uppmärksamma den utsatthet som kvinnor på flykt
befinner sig i. Därför startar Terrafem denna kampanj.
Terrafem blundar inte. Gör det inte du heller.
Medverkar i kampanjen gör: Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna Arazo Arif, jourkvinna, Gulan
Avci, riksdagsledamot (FP) Katarina Bagavac, jurist och verksamhetsledare Terrafem Göteborg, Alice Bah
Kuhnke, demokrati- och kulturminister, Clara Berglund, ordförande Sveriges kvinnolobby, Ulf Bjereld, Tro
och solidaritet (S), professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet, Esabelle Dingizian, tredje vice talman
(MP), Kajsa Ekis Ekman, författare, Nadine Jazzar, jourkvinna Terrafem, Judith Kiros, debattör &
jourkvinna Terrafem, Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker, Gita Nabavi, partiledare och gruppledare i
Stockholms stadshus (F!), Rickard Nordin, riksdagsledamot (C), Debbie Nujen, jur.kand. utbildare Terrafem,
Bernardita Núñez, verksamhetsledare, Özz Nujen, komiker och programledare, Alfhild Oenema, ordförande
Terrafem, Alexandra Pascalidou, journalist, författare, Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), Åsa Romson,
vice statsminister, Jonas Sjöstedt, partiledare (V), Maria Sveland, författare, Ewa Thalén Finn,
riksdagsledamot (M), Rose Yousefi, verksamhetsledare Terrafem Stockholm.
Presskontakt: Bernardita Nunez
Tfn: 070886 58 52

Pressmeddelande 28 sep 2015:

Ulf Bjereld till Jönköping för att tala om
Nato, svensk vapenhandel och den akuta
flyktingsituationen
må, sep 28, 2015 10:29 CET
Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, besöker idag
Jönköping. Han kommer att tala om det aktuella politiska läget - där bl a svensk
alliansfrihet, svenska skattepengar till israeliska vapen och den akuta
flyktingsituationen är ämnen för dagen.
Välkomna på pressträff idag kl 12.15 på Johans Café på Barnarpsgatan 16 i Jönköping .
Ulf Bjereld är sedan i sommar nyvald förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och
solidaritet. Han är också professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Idag befinner sig
Bjereld i Jönköping, där han kommer att tala om det politiska läget - bl a om Nato, svensk
vapenhandel och om den aktuella flyktingsituationen.
Centerpartiet och Nato
– Centerpartiet belutade på sin partistämma under helgen att Sverige bör söka medlemskap i
försvarsalliansen Nato. Genom sin historiska kapitulation från den svenska alliansfriheten
öppnar Centerpartiet nu vägen för såväl kärnvapen som kraftigt påtvingade ökade
försvarsutgifter. Vi i Socialdemokrater för tro och solidaritet är därvidlag besvikna och
upprörda. Ett parti mindre orkar nu stå upp för Sveriges oberoende, säger Ulf Bjereld.
Svenska skattepengar till israelisk vapenhandel
Sveriges radio har genom ekot idag rapporterat att svenska skattebetalare (via Svensk
Exportkredit) finansierar lån till vapenaffärer mellan Brasilien och Israel. Socialdemokrater
för tro och solidaritet anser det fel att svenska skattebetalare överhuvudtaget lånar ut pengar
till vapenexport mellan andra länder, i synnerhet när det gäller länder som vi själva inte bör
sälja till eller köpa från.
– Israels grova brott mot folkrätten gör landet olämpligt när det gäller svenska vapenaffärer.
Då skall vi inte heller finansiera lån till andra länders vapenaffärer med Israel, säger Ulf
Bjereld i en kommentar.
Flyktingsituationen: "Riv upp dublinförordningen!"
Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge arbetat för bl a stärkt asylrätt och en generös
migrationspolitik.

– I den situation vi står i idag krävs att Dublinförordningen omprövas, att transportörsansvaret
rivs upp och att möjligheten till humanitärt visum omedelbart införs, menar Ulf Bjereld.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ulf Bjereld kommer under dagen att besöka June folkhögskola, Jönköpings folkhögskola,
Immanuelskyrkan samt träffa medarbetare från Jönköpings högskola och lokala Tro och
Solidaritetsgrupper.
Vi välkomnar även till en pressträff idag måndag 28 september, kl 12.15 på Johans Café
på Barnarpsgatan 16 i Jönköping, för att träffa Ulf Bjereld.

För mer information
Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
Jonas Magnusson, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, Jönköping
073-981 72 91
______________________

Aktuellt i Politiken (AiP) 23 sep 2015:

Det behövs en ny migrationspolitik
Debatt 150923
|

Det behövs en bred, blocköverskridande överenskommelse om en ny, långsiktig
inriktning på migrationspolitiken som tydliggör att vår vision är en värld med fri
rörlighet över gränserna. Det skriver riksdagsledamoten Lawen Redar, Ulf Bjereld
ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Daniel Färm (S) fd politiskt
sakkunnig och Lisa Pelling utredningschef tankesmedjan Arena Idé.
Sverige skulle till exempel kunna ta initiativ till att utforma en modell för asylvisum.
Denna vecka träffas EU-ländernas migrations- samt stats- och regeringschefer för att
diskutera den flyktingkris som har pågått i flera år, men som först på senare tid har
uppmärksammats i Sverige och övriga Europa. Krisen visar med all önskvärd tydlighet att
dagens situation är ohållbar. Det är dags att göra en ordentlig och djupt värderingsbaserad
genomlysning av den grundsyn som präglar Sveriges och EU:s asyl- och migrationspolitik.
En sådan bör rikta in sig på tre grundläggande frågeställningar:

1. Hur kan Sverige och EU agera kraftfullt och samlat för att bidra till att lösa konflikter
och skapa bättre sociala och ekonomiska förutsättningar i ursprungsländerna – så att färre
känner ett behov av att över huvud taget lämna sina hemländer? Ökat fokus på att förebygga
och lösa konflikter samt bidra till social och ekonomisk utveckling kommer att innebära
behov av en rejäl resursförstärkning av utrikes- och utvecklingspolitiken.
2. Hur kan vi på kort sikt skapa fler lagliga vägar till EU? En kraftig ökning av antalet
kvotflyktingar – utvalda av FN – är ett viktigt och relativt okomplicerat steg. Men vi behöver
flera lösningar. Sverige skulle kunna ta initiativ till att utforma en modell för asylvisum.
3. Vilka delar av mottagnings- och välfärdssystemen, skolan samt bostads- och
arbetsmarknaderna behöver reformeras för att skapa förutsättningar för att långsiktigt och
hållbart ha ett betydligt öppnare förhållningssätt till att fler människor vill komma och bo,
arbeta och leva i våra länder?
Detta handlar om både välkända behov, som att alla kommuner måste ta sin del av ansvaret
eller att det behövs validering, utbildning som leder till jobb och krafttag för att motverka
diskriminering på arbetsmarknaden. Men det kan också behövas andra förändringar och
anpassningar för att säkerställa att vi har långsiktigt hållbara samhällssystem. Invandring är en
långsiktig vinst för vår ekonomi och vårt samhälle. Vi måste nu formulera en
jämlikhetspolitik som fördelar de kortsiktiga kostnaderna och de långsiktiga vinsterna på ett
rättvist sätt.
Det behövs en bred, blocköverskridande överenskommelse om en ny, långsiktig inriktning
på migrationspolitiken som tydliggör att vår vision är en värld med fri rörlighet över
gränserna. Ingen ska behöva fly från sitt land, men ingen ska heller hindras från att flytta till
ett annat land för att söka lycka, kärlek, jobb eller på andra sätt förverkliga ett livsmål.
Vi vänder oss emot de politiska krafter som driver på i mer repressiv och instängande
riktning. Vi är ett öppet land som både är solidariskt med dem som behöver skydd, och som
inser att vi växer och utvecklas som land när människor med olika bakgrunder och
erfarenheter kommer till vårt land. Det är viktigt att en sådan öppenhet inte utformas på ett
sådant sätt att det leder till försämrade villkor på arbetsmarknaden, t ex genom sänkta
ingångslöner eller genom att vi slutar ställa krav på löner och arbetsvillkor enligt
kollektivavtal. Det går att kombinera öppenhet och schysta villkor för alla på
arbetsmarknaden.
Men vi vänder oss också till de som endast allmänt driver på för en mer generös flyktingoch migrationspolitik utan att ha en genomtänkt plan för hur det ska gå till, och som förnekar
att en kraftigt ökad invandring på kort sikt skulle innebära ökade kostnader för mottagandet.
Vi är tydliga: det innebär ökade kostnader på kort sikt, men det är värt det. Och på längre sikt
är det samhällen som stänger sig mot omvärlden som stagnerar. Migration har alltid utvecklat
samhällen.
Vi kommer under överskådlig framtid behöva ha en reglerad invandring, för att värna
asylrätten och se till att människor – för skydd, jobb eller kärlek – kan komma till vårt land i
ordnade former. Men denna reglering behöver nu stegvis utformas så att den bättre bejakar

och svarar upp mot vår vision om en värld med ökad rörlighet över gränserna.
När man ser på antalet förslag som syftar till att försvåra för människor att ta sig till våra
länder har fantasirikedomen varit stor inom EU: transportörsansvaret, Dublinförordningen och
Frontex är bara några. Vissa av dem är (oavsett hur man ser på frågan) högst tveksamma,
medan andra har varit rimliga. Men det grundläggande problemet är att det övergripande
syftet med både Sveriges och EU:s migrationspolitik har varit att försöka hålla nere
invandringen till våra länder maximalt. Det har funnits en vilja att inte inskränka asylrätten,
men samtidigt göra det sånär omöjligt att komma hit för att söka den.
Men om grundpremissen ändras, så måste vi istället börja använda vår sociala
ingenjörskonst till att skapa ett samhälle som långsiktigt och hållbart kan fungera i en värld
där människor i ökad utsträckning rör sig över gränserna. Låt oss nu därför påbörja nästa stora
politiska projekt: att skapa förutsättningar för en sådan friare rörlighet genom att anpassa
system, lagar, regler och samhälle till en ny situation – och börja ta konkreta steg mot vår
långsiktiga vision om en värld där människor kan röra sig fritt över gränser.
Vi har en lång tradition av solidaritet och frihet. Låt oss utveckla det, snarare än att i första
hand förvalta befintliga system.
Det är ingen enkel resa. Den kommer att kräva svåra avvägningar och bidra till förändringar
av vårt samhälle. Och det kommer att ställa höga krav på en stark fördelningspolitik – så att vi
fördelar kortsiktiga kostnader och långsiktiga vinster – inte en nedmonterad stat. Men det
viktiga är att vi på ett samlat och kraftfullt sätt påbörjar denna resa nu. För Europas svar på
den allvarligaste flyktingkrisen sedan andra världskriget – och en fortsatt stark önskan att
komma till Sverige och EU hos människor i ekonomiskt och socialt utsatta länder där
framtidstro är en bristvara – får aldrig vara att bära bort en drunknad treåring från våra
stränder eller att desperata flyktingar ska behöva fastna i skärtaggtrådsstängsel.
Lawen Redar (S)
riksdagsledamot
Ulf Bjereld
ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Daniel Färm (S)
f d politiskt sakkunnig i asyl- och migrationsfrågor på UD
Lisa Pelling
utredningschef tankesmedjan Arena Idé

Pressmeddelande Adrian Kaba 8 sep 2015:

Fel signal gripa ideella som hjälper andra
till asyl
ti, sep 08, 2015 14:40 CET

Just nu rör sig tusentals människor genom Danmark på väg mot Sverige, Norge och Finland för att söka
asyl där. Den solidaritetsvåg som just nu går genom Europa är fantastisk – oerhört många vill hjälpa sina
medmänniskor i nöd. Ingen utom de hjärtlösa talar längre om ”volymer”, ”hjälp på plats” i
sönderbombade städer eller om att vi inte har råd att hjälpa de som flyr för sina liv.
Men i natt greps flera personer av svensk polis för misstänkt människosmuggling. Malmöpolisen säger till
Kvällsposten att det i flera av fallen rör sig om att ha velat göra en ideell hjälpinsats.
På stationen i Malmö har många samlats för att hjälpa de alla flyktingar som nu kommer till Sverige via
Danmark. En av dem är vår förbundsstyrelseledamot Adrian Kaba:
- Även om det är illegalt att ta sig över en gräns, så är det inte illegalt att söka asyl. Att gripa människor som i
solidaritet och helt utan betalning vill hjälpa andra, det sänder fel signaler. Just nu är viljan att hjälpa stor. Jag är
rädd att polisingripanden av det här slaget kan skrämma folk från att fortsätta engagera sig. Och det behövs ännu
så mycket mer hjälp och solidaritet för alla dem som har förlorat allt, säger Adrian Kaba.
Danmarks Radio uppger att Danmark föreslår svenska Justitiedepartementet att runda Dublinförordningens regel
om att söka asyl i första land, att alla på flykt i Danmark ska släppas igenom direkt till Sverige.
- Vi i Tro och Solidaritet ser gärna att Dublinförordningen frångås, precis som redan görs i Tyskland. Det vill vi
göra för att kunna hjälpa fler människor på flykt, som annars riskerar att fastna i limbo i länder som i slutändan
ändå vägrar dem asyl och för att människor ska kunna förenas med sina familjer. Men att rika länder som
Danmark vill ducka sitt ansvar och enbart peka på Sverige – det är sorgligt, menar Adrian Kaba.
Socialdemokrater för tro och solidaritet påminner samtidigt om det flyktingpolitiska uttalande vi gjorde den 5
september: Både akut hjälp och långsiktig politik behövs för att stoppa döden på Medelhavet.
//Vill du också hjälpa till att ge flyktingarna i Malmö ett humant välkomnande? Se Facebook-gruppen Vi som
Finns På Centralen Malmö För Flyktingarna. Där läggs aktuell information upp.

Pressmeddelande styrelsen 5 sep 2015:

Både akut hjälp och långsiktig politik krävs
för att stoppa döden på Medelhavet
lö, sep 05, 2015 17:29 CET

Drunknade kroppar på turiststränder. Kroppsvätskor från döda kroppar som rinner ur en
parkerad lastbil. Gränsvakter som brutalt slår människor som desperat klättrar över, kryper
under, springer genom taggtråd och stängsel. Människor som varken får stanna eller åka.
Motorvägar som fylls av människor till fots på väg mot något land som kan ta emot dem.
Premiärministrar som kallar humanism för galenskap och vill avgöra vem som kan räddas
utifrån vilken religion de tillhör. Murar som byggs, när vi trodde de för alltid rivits.
Rädsla. Desperation. Chock. Ilska. Snart sagt varje vecka, varje dag, rapporteras om nya
dödsfall bland människor på flykt från krig och terror. På väg mot säkerhet, trygghet och ett
bättre liv.
Över 30 miljoner barn världen över är på flykt. Om inget görs, riskerar många av dem samma
tragiska öde som lille treåriga Alan Kurdi, som vi alla har sett på bild med sitt ansikte ner i
vattnet.
Vi vet alla. Vi upprörs alla. Alltfler höjer sina röster: Det räcker nu! En oerhört positiv anda
bryter just nu den utbredda främlingsfientlighet som alltför länge eskalerat i Europa och i
Sverige. Den starka medmänsklighet och solidaritet vi nu ser måste kunna fångas upp och
stärkas. Där har civilsamhället en viktig roll.
Allt fler vill hjälpa. Och akut hjälp måste ges. Men vi måste även hitta långsiktigt politiska
lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. Den extraordinära situationen kräver
extraordinär handlingskraft. Humanitär, men också politisk handlingskraft.
Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet:


Öka antalet kvotflyktingar till Sverige och till andra EU-länder genast.



Att det omgående införs möjligheter att söka europeisk asyl utan att riskera livet. EU:s
extra toppmöte om migrationsfrågor den 14 september måste handla mer om skydd av
människor, än om gränsskydd. Sverige bör agera för att temporära asylkontor och
asylansökningar på beskickningar kan möjliggöras.



Att EU direktivet 2001/51/EC lyfts omedelbart. Det transportörsansvar som tillåter
flygbolag att vägra passagerare utan inresetillstånd och visum är en av förklaringarna
till massdöden. Det måste gå att flyga till rimligt pris ut ur helvetets förgård till
trygghet, istället för att resa till mångdubbelt pris och mångdubbel risk i överfulla
gummibåtar.



Frångå Dublinförordningens krav på att asyl måste sökas i första ankomstland, precis
som Tyskland redan gör.



Att ökade ansträngningar görs för att världssamfundet ska kunna lösa konflikten i
Syrien, få stopp på diktaturens inhemska terror, på IS mordiska skräckvälde och på
konflikter i Eritrea och i andra länder människor just nu flyr från.



Kräv av alla kommuner att ta ansvar och ha beredskap för mottagande av flyktingar.
En S-styrd kommun som Mölndal tar just nu emot nästan lika många asylsökande per
dygn, som en borgerligt styrd kommun som Danderyd gör på ett helt år. Det är inte
rimligt att de rikare kommunerna inte tar det ansvar som borde vara även deras.

Pressmeddelande årsmötet 23 juni 2015:

Syrien och Irak – rädda människorna och
skydda mänsklighetens kulturarv
ti, jun 23, 2015 09:52 CET

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 13-14 juni sitt förbundsårsmöte.
Årsmötet beslutade bl a att förbundet ska arbeta för att fler liv ska kunna räddas och
för ökat stöd till Syriens och Iraks hårt prövade befolkning. Insatser måste göras för att
stoppa IS, bland annat genom att söka strypa deras ekonomi som nu stärks av handel
med stulet kulturarv. Vi vill också se ökade insatser för att förhindra fortsatt
demolering av mänsklighetens gemensamma minne, vårt kulturarv.
Kriget, våldet, övergreppen, dödandet och ödeläggelsen i Syrien är nu inne på sitt fjärde år.
Samtidigt rycker de extrema fundamentalisterna i IS fram i stora delar av
Mellanösternregionen.
Istället för demokrati och fred blev resultatet av det USA-ledda störtandet av diktaturen i Irak
och de militära ingripandena i andra områden till en möjlighet för kriminella med egna
agendor och maktanspråk att ta mark i regionen. De militära insatserna då, har bidragit till
svaga, splittrade stater och i princip laglöshet och kaos på många håll. Sådana stater, regioner
och städer har visat sig vara lättintagliga för IS, inte minst som de kan locka med viss
stabilitet.
Inför IS framryckningar, Assad-regimens dödande och de fortsatta striderna i Syrien tycks
omvärlden idag stå handfallet. Europa ser också från läktarplats på när alltfler människor på
flykt från Syrien, Irak och andra platser, drunknar i Medelhavet i sina försök att ta sig in i
unionen för att få skydd. Att ta sig in i Europa på laglig väg är idag i princip inte möjligt.
Kaos tilltar och över 12 miljoner människor har drivits på flykt från Syrien och Irak, medan
Europa stärker sitt gränsskydd och avvaktar. Den svenska regeringens insatser har bidragit till
ett sent och otillräckligt, men dock uppvaknande inom EU.
IS har visat en fullständig och vidrig avsaknad av respekt för mänskligt liv och lidande. De —
men även andra — har dessutom orsakat irreparabla skador på hela mänsklighetens minne:
Vårt gemensamma kulturarv.
Aleppo, Palmyra, Hatra, Mosul, Ashur, Nimrud – det är platser som kunnat få oss att se hela
mänskligheten och vår gemensamma historia. Dessa platser har, tillsammans med andra
historiska lämningar i världen, kunnat fungera som tecken på alla människors sammanflätade
liv. Det flertusenåriga kulturarv som nu förstörs, skjuts sönder och stjäls, är som ett
konglomerat av människans kunnande och eviga strävan efter skönhet. Som människans tråd
genom historien.
Att förstöra dessa mänsklighetens minnen, att medvetet förstöra dem som IS nu gör, är att
medvetet radera miljoner och åter miljoner människors liv, som om de aldrig existerat. Det är

att förstöra bevisen på vad vi människor kan åstadkomma tillsammans. Kvar blir bara våld
och död. Som om mänskligheten fötts igår, i detta våld. Som att klippa sönder mänsklighetens
tråd.
Lidandet, våldet och dödandet måste få ett slut. Människorna måste skyddas. Därutöver måste
också vittnesmålen om mänsklighetens förmågor och gemensamma historia – kulturarvet –
kunna skyddas.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:









ett ökat svenskt och internationellt tryck på regimen i Syrien, och på de aktörer som
förser parterna i Syrien med vapen och upprätthåller regimens ekonomi,
ett ökat humanitärt bistånd till Syriens och Iraks flyktingar.
en ökad flyktingkvot för människor på flykt från krigets Syrien och från IS härjningar,
att legala vägar omgående upprättas för att människor från Syrien och Irak ska kunna
söka rättmätig asyl inom EU,
ekonomiskt och praktiskt stöd för demokratisk utveckling i Irak och för att skydda de
drabbade, inte minst regionens minoriteter - kristna, yezider m fl,
ökade internationella insatser för att kunna strypa IS ekonomi, deras möjligheter att
sälja olja osv.,
ökade insatser – i Sverige och internationellt – för att stoppa den illegala handeln med
stulet kulturarv, som just nu också är en betydande del av IS ekonomi,
ett aktivt svenskt stöd för Unescos arbete med att kunna granska förstörelse av
kulturarv som krigsbrott.

För mer information
Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
______________________

Dagens Arena 21 april 2015:

Bilden är tagen vid Floridas kust. Bild: Flickr/ Migrant interdiction

S-organisationer: Sverige och EU måste
säkerställa asylrätten
Publicerat 21 april, 2015
Vi kräver att regeringen ger förslag på hur Sverige och EU kan säkerställa att
asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa,
skriver Migrationspolitiska S-föreningen, Socialdemokrater för tro och solidaritet
och S-studenter.
Närmare 1 000 människoliv befaras ha drunknat på Medelhavet i helgen. Det gör att vi bara
den senaste veckan förlorat omkring 1 500 flyktingar som desperat gjort den svåra resan från
Nordafrika mot Europas kust. Söndagens tragedi innebar troligen den dödligaste
flyktingkatastrofen i modern tid.
De upprepade katastroferna sker mitt framför våra ögon. Detta måste få ett slut, och det är
Sveriges ansvar att, tillsammans med övriga EU-länder, omedelbart sätta stopp för massdöden
på Medelhavet.
EU-kommissionen sammanträder i maj för att diskutera unionens nya migrationsstrategi. Vi
menar dock att åtgärder måste vidtas omedelbart om inte fler människoliv ska offras. Italien
har tidigare bett andra medlemsländer om stöd för att upprätthålla en omfattande närvaro i
Medelhavet. I stället skalades insatserna ner. Resultatet ser vi nu.
Men en utökad närvaro räcker inte. Vad som i grund och botten krävs är en ny inriktning för
europeisk migrationspolitik.

Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas
portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att
sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.
Problemet är givetvis att människor tvingas fly. Men också att Europa stänger ute alla
möjligheter att lagligt fly hit. Ju mer vi låser porten till Europa, desto farligare vägar tvingar
vi ut människor på. EU:s gränsövervakning och visumkrav underminerar i praktiken
asylrätten och riskerar att kränka sina förpliktelser enligt FN:s flyktingkonvention.
På utrikesministermötet igår fanns en möjlighet för Margot Wallström att lyfta behovet av
säkra och lagliga vägar för flyktingar. Utan ett humant sätt att söka asyl kommer den
desperata flykten över Medelhavet att fortsätta. Den plan som mötet mynnade ut i innehåller
förvisso viktiga åtgärder som utökade sök- och räddningsinsatser, men inget av förslagen
bemöter de långsiktiga utmaningarna.
Vi kräver därför att en statlig utredning nu tillsätts med uppdraget att föreslå hur Sverige
och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.
Att EU-kommissionens vicepresident Federica Mogherini nu kallar på samtliga
medlemsländer att bevisa att de står upp för unionens fundamentala värderingar är bra. Som
EU-medborgare, men kanske främst som världsmedborgare, förväntar vi oss att ord omsätts i
handling.
Annars är risken stor att våra gemensamma värderingar hamnar på havets botten tillsammans
med både människoliv och Europas kollektiva samvete.
Migrationspolitiska S-föreningen
Socialdemokrater för tro och solidaritet
S-studenter

Pressmeddelande styrelsen 20 april 2015:

Sätt stopp för massdöden på Medelhavet
må, apr 20, 2015 18:04 CET
Gemensamt uttalande från Socialdemokrater för tro och solidaritet, S-studenter och
Migrationspolitiska S-föreningen: Vi kräver en ny inriktning för europeisk
migrationspolitik och att Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls
genom säkra och lagliga vägar till Europa.
Närmare 1 000 människoliv drunknade i söndags på Medelhavet. Det gör att vi bara den
senaste veckan förlorat omkring 1 500 flyktingar som desperat gjort den svåra resan från
Nordafrika mot Europas kust. Söndagens tragedi innebar troligen den dödligaste
flyktingkatastrofen i modern tid.
De upprepade katastroferna sker mitt framför våra ögon. Detta måste få ett slut, och det är
Sveriges ansvar att, tillsammans med övriga EU-länder, omedelbart sätta stopp för massdöden
på Medelhavet.
EU-kommissionen sammanträder i maj för att diskutera unionens nya migrationsstrategi. Vi
menar dock att åtgärder måste vidtas omedelbart om inte fler människoliv ska offras. Italien
har tidigare bett andra medlemsländer om stöd för att upprätthålla en omfattande närvaro i
Medelhavet. Istället skalades insatserna ner. Resultatet ser vi nu.
Men en utökad närvaro räcker inte. Vad som i grund och botten krävs är en ny inriktning för
europeisk migrationspolitik.
Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas
portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att
sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.
Problemet är givetvis att människor tvingas fly. Men också att Europa stänger ute alla
möjligheter att lagligt fly hit. Ju mer vi låser porten till Europa, desto farligare vägar tvingar
vi ut människor på. EU:s gränsövervakning och visumkrav underminerar i praktiken
asylrätten och riskerar att kränka sina förpliktelser enligt FN:s flyktingkonvention.
På utrikesministermötet idag finns en möjlighet för Margot Wallström att lyfta behovet av
säkra och lagliga vägar för flyktingar; utan ett säkert sätt att söka asyl kommer den desperata
flykten över Medelhavet att fortsätta. Vi kräver att en statlig utredning nu tillsätts med
uppdraget att föreslå hur Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom
säkra och lagliga vägar till Europa.
Att EU-kommissionens vicepresident Federica Mogherini nu kallar på samtliga
medlemsländer att bevisa att de står upp för unionens fundamentala värderingar är bra. Som
EU-medborgare, men kanske främst som världsmedborgare, förväntar vi oss att ord omsätts i
handling.

Annars är risken stor att våra gemensamma värderingar hamnar på havets botten tillsammans
med både människoliv och Europas kollektiva samvete.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
S-studenter
Migrationspolitiska S-föreningen

Pressmeddelande styrelsen 17 feb 2015:

Flyktingmottagande - ett välfärdsansvar för
hela landet, inte för privata aktörer
ti, feb 17, 2015 11:35 CET
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se att:


Flyktingmottagande är en angelägenhet för hela landet – alla kommuner måste
dela ansvaret och fördelningen av flyktingmottagande bli bättre över landet:
o Inför en lagstadgad skyldighet för alla kommuner att ta emot flyktingar
samt erbjuda den verksamhet som behövs för detta.
o Makten över fördelningen av flyktingboenden måste ges till demokratiskt
valda: dialogen om fördelning av tillfälliga boenden måste vara direkt
mellan Migrationsverket och kommuner, inte med privata aktörer.
o Nationella riktlinjer för flyktingboenden måste ses över och stärkas,
lägstanivån höjas och standarden förbättras.



Vinstjakten i flyktingboendena får ett slut. Migrationsverkets beroende av privata
aktörer måste minskas:
o Migrationsverkets möjligheter att kunna äga/förvalta egna boenden
måste öka och EBO-lagen ses över.
o Civilsamhällets aktörer ska erbjudas att ta ett större ansvar för boende
och mottagande.



Andelen biståndsmedel till flyktingmottagande måste begränsas. När
biståndsmedel används inrikes ska fattigdomsbekämpande insatser, som t.ex.
flyktingars rätt till sjukvård och studier direkt vid ankomst prioriteras.



Barnkonventionen blir styrande och övertrumfar annan lagstiftning vid polisens
och ordningsvakters bemötande och ingripande mot alla barn; flyktingbarn som
är syskon måste få hålla samman, även med myndiga äldre syskon.

Den senaste tiden har utspelen om migration och flyktingmottagande haglat. Det sägs att
”man inte får tala om” invandring och flyktingmottagande, men frågan har på sistone fått så
mycket medial uppmärksamhet att svenskarna nu håller den som näst viktigast samhällsfråga.
(Viktigast är fortfarande skolan.) Asylsökande har i media och av politiker kallats för ”en
belastning” och det påstås att vi aldrig tagit emot så många. Vissa menar också att
flyktingmottagandet urholkar välfärden och talar om ”volymer” och om att ”sätta ett tak”.
Talande är att ett uppmärksammat vaktingripande mot ett ensamkommande flyktingbarn i
Malmö ledde till en våg av kritik, men också till anstötande, närmast avhumaniserande
kommentarer, bl.a. på vår andre vice talmans sida i sociala media.
Sanningen är snarare att Alliansens år av massiva skattesänkningar urholkat välfärden, att
migration är en lönsam utvecklingsfaktor och att vi under 90-talets krig på Balkan hade
ungefär lika många asylsökande som idag. När Balkankriget var slut sjönk också antalet som

behövde söka asyl. Genom internationella åtaganden kan vi heller inte göra inrikespolitik av
världens konflikthärdar och tala om önskvärda ”volymer” eller om att ”sätta tak” på
flyktingmottagandet.
Samtidigt har åtta år av borgerligt styre skapat möjligheter för företag att tälja guld ur
skattefinansierad verksamhet, även i detta sammanhang. Flyktingmottagande har blivit en
minst sagt lukrativ bransch. Skattepengar — för övrigt även biståndsmedel — går just nu rakt
ner i fickorna på privata aktörer. Bland dem som får skattemedel för att tillhandahålla
flyktingboenden hittar vi t.ex. skuldsatta bolag, bolag med i sammanhanget aparta namn som
”Sportbaren” och ”Tofta snickeri”, vinstjaktsökända Attendo - och förre partiledaren för
flyktingfientliga Ny Demokrati, Bert Karlsson.
Idag sker fördelningen av flyktingboenden inte med flyktingars bästa som rättesnöre. Inte
heller med en jämn fördelning över landet som mål. Eller med kommuners möjligheter till
tillräckliga resurser för skolgång, sjukvård, barnomsorg osv. Nej, flyktingboenden
direktupphandlas som vilken vara som helst. Migrationsverket vänder sig direkt till enskilda
leverantörer – utan föregående kontakt med berörda kommuner och utan djupare insyn i hur
boendena fungerar. Det innebär att vissa kommuner knäar under oförberedda tillströmningar
av skolbarn, medan andra inte tar emot en enda flykting. Privata aktörer ”dammsuger landet”
på tomma lokaler att kunna nyttja. Ibland blir resultatet ett godtagbart boende, ibland inte.
Många vittnar om boenden med stora problem – mögel, ohyra, svår trångboddhet.
Vinstmöjligheten för den enskilda entreprenören är då det uppenbart mest intressanta. Att
hyra ut innebär i regel goda intäkter. Riktlinjerna från Migrationsverket anger enkel
vandrarhemsstandard och betalning sker per sängplats. Vinstutrymmet hämtas därför genom
att sänka standarden och placera fler människor på samma yta. För den boende har det kunnat
innebära villkor sämre än de Jordbruksverket satt upp som gränsvärden för hundar (5,5
kvadratmeter per hund).
I vissa fall har det uppdagats att så mycket som varannan skattekrona går till vinst, till en
privat ägares egna fickor.
Skattefinansierad välfärd ska inte vara vinstgenererande för ett fåtal, utan gagna oss alla. En
generell välfärd är grundläggande för ett humant och sammanhållet samhälle. Ett värdigt
flyktingmottagande är en del av den solidariska välfärden. På sikt bidrar också migration till
en stärkt välfärd, för hela samhället.
Sverige ska, ensamt och inom EU, fortsatt stå upp för vår långa tradition av solidaritet med
människor i nöd; asylrätt och andra mänskliga rättigheter ska stärkas och internationella
åtaganden hållas. Vi ska fortsätta och stärka arbetet för att bidra till fred, stabilitet och
säkerhet i oroshärdar och konfliktsituationer, t.ex. i Mellanöstern och på Afrikas horn.
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Pressmeddelande styrelsen 8 dec 2014:

Samarbeta för det öppna solidariska
samhället
må, dec 08, 2014 12:43 CET

Sverigedemokraterna orsakar parlamentariskt kaos och Alliansen fick en objuden gäst i
sin båt. Hur de tänker ro denna baktunga båt i hamn vet vi ännu inte. Vissa menar att
det är nödvändigt att samarbeta med de trots allt demokratiskt valda
Sverigedemokraterna. Vi ser det snarare akut att hitta samarbeten med humanism,
solidaritet och öppenhet som mål. För kring dessa mål måste fler partier än vårt kunna
samlas. Det går inte att kompromissa om mänsklig värdighet.
Sverigedemokraterna orsakade parlamentariskt kaos och regeringskris genom att rösta på
Alliansens budget. Dessförinnan hann de hålla ett 25 minuter långt linjetal i direktsänd tv om
den enda frågan de egentligen bryr sig om: invandring. Talet visade med all önskvärd
tydlighet att det var fel att tro att de skulle ha något som helst intresse av pensionärernas
villkor, jämställdhetsfrågor som rätten till heltid eller ungdomars möjligheter till jobb. Deras
önskan är blott och bart att i grunden förändra samhället till ett homogent och slutet.
De fyra högerpartierna fick alltså en objuden gäst i sin båt – ett litet högerextremt,
nyfascistiskt parti som vill styra landet mot nationalistisk egoism. Hur Alliansen tänker ro
denna baktunga båt i hamn vet vi ännu inte.
Allianspartierna har var för sig litet utrymme för enskilda förhandlingslösningar genom att de
endast lämnat en gemensam budget. De små partiernas kärnfrågor riskerar därmed i praktiken
att falla. Ja, risken är överhängande att själva småpartierna faller vid ett nyval. Att inte klara
riksdagsspärren kan bli priset för de mindre partiernas roll som stödtrupp till de
opinionsmässigt backande Moderaterna.
Nu har statsministern uttryckt sin avsikt att utlysa extraval. Oavsett utgång av det valet och
vad som hinner hända innan dess, så kommer det framgent att vara nödvändigt att samarbeta –
samarbeta för ett varmare, starkare, inkluderande samhälle. Det finns de som menar att det är
nödvändigt att samarbeta med de trots allt demokratiskt valda Sverigedemokraterna. Vi ser
det snarare akut att hitta samarbeten med humanism, solidaritet och öppenhet som mål. För
kring dessa mål måste fler partier än vårt kunna samlas. Det går inte att kompromissa om
mänsklig värdighet.
Sverige är glesbefolkat och välmående. Vårt land har alltid varit ett land i mångfald, ett land
som utvecklats av migration. Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför fortsatt se en
politik för solidaritet, lokalt såväl som globalt. Vi går in i en ny valrörelse med ett jämlikt och
tryggt samhälle för ögonen, ett Sverige för alla:


Lagliga vägar in i EU för att söka asyl måste snarast upprättas och insatser göras för
att rädda fler från att drunkna i Medelhavet. Mottagande av kvotflyktingar bör öka och
ansvaret för flyktingmottagning måste fördelas solidariskt över hela EU och alla










landets kommuner. Boendeplaneringen för asylmottagandet bör förbättras, för en
jämnare fördelning över landet, ett värdigare boende för alla och för att förhindra
orimlig vinstjakt i ägande och uthyrning av flyktingboenden.
Det ska vara högt prioriterat att alla ska kunna hitta ett jobb, även nyanlända
flyktingar.
Miljonprogrammen måste rustas upp, på ett socialt, ekonomiskt, miljömässigt och
kulturellt hållbart sätt och så att invånarnas möjligheter till egenmakt stärks. Insatser
måste göras för att minska boendesegregationen.
Skolan måste bli mer likvärdig, bl.a. genom särskilda insatser till skolor med låga
resultat och stora behov samt till nyanlända barn och ungdomar.
Kunskapen om rasismen, historiskt och idag, måste öka, bl.a. genom
utbildningsinsatser och förbättrad statistik.
Vår roll i FN bör stärkas och fokus vara på icke-väpnade stöd- och utbildningsinsatser.
Vi ska ha beredskap att delta om och när en fredsfrämjande insats i Syrien kan bli
aktuell samt beredskap att bidra med civila insatser i Irak, särskilt för att kunna bistå
de som flyr undan IS terror.
En ny gemensam politik för en rättvis och hållbar global utveckling bör tas fram i bred
dialog med civilsamhället. Biståndsmedel ska endast användas för internationell
utveckling och ska ha fokus på demokrati och fattigdomsbekämpning, genom hållbar
utveckling och en jämlikare global fördelning av välstånd.

Detta antogs som ett gemensamt yttrande av förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro
och solidaritet den 6 december 2014.
För mer information
Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
______________________

Pressmeddelande årsmötet 12 juni 2014:

Gränslös frihet: Vi höjer rösten för folkrätt
och humanitet
to, jun 12, 2014 10:54 CET
I Sverige och i Europa hårdnar debatten kring flykting- och migrationspolitiken.
Migrationsströmmar världen över växer genom arbetslöshet, krig, kriser och klimat.
Men vissa vill stänga gränserna om sin egen välfärd. Tusentals har hittills dött i
Medelhavet i sin strävan efter ett bättre liv. Fler lär det bli, när Europa i takt med
flyktingströmmen sluter sig som ett ointagligt fort. Det är därför åter dags att höja
rösten för en humanare utrikes- och migrationspolitik. Och för mänskliga rättigheter
och för folkrätt.
Den 7-8 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte och slog fast
följande.
Idag står världen inför många nya prövningar och flera långvariga krissituationer gör sig
återigen påminda. I Syrien hölls nyligen val, samtidigt som mördande, terrorattacker och
militära angrepp bara fortsätter. Häromdagen bekräftades försoningen mellan Fatah och
Hamas i Palestina genom bildandet av en ny enhetsregering. Det ger förnyat hopp om
fredsprocessen med Israel, men 2 miljoner människor är fortfarande fångar i blockerade Gaza.
Situationen i Afghanistan är efter decennier av krig och kolonialism minst sagt bräcklig, men
de utländska styrkorna lämnar nu landet ensamt med sitt kaos. Samtidigt återupptar Sverige
tvångs- och grupputvisningar till Afghanistan, med förödande resultat för de drabbade. I
samma del av världen orsakar amerikanska drönare alltför ofta godtyckliga avrättningar av
människor, även civila. Svenska satelliter och svensk teknik understödjer de amerikanska
drönarna. Sverige bidrar idag även mer direkt till världens osäkerhet, vålds- och krigshärdar:
Vårt lands försäljning av krigsmateriel till icke-demokratier har under Alliansregeringen
mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och
mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta att vara. Sverige kan bidra till att påverka
världen till det bättre. Vi vill se att hela Sverige åter blir en stark röst för internationell
solidaritet och fred.
Därför höjer vi idag rösten för att påminna om och kräva:
- En mer human flykting- och migrationspolitik , med bl.a. en mer rättssäker asylprocess,
solidariskt flyktingmottagande bland svenska kommuner och säkra asylvägar in i Europa.
Tillämpningen av Dublinförordningen med förstalandsprincipen bör göras så att fördelningen
av ansvaret för asylsökande blir mer jämlik och rättsäkerheten stärks.
- Ett ökat tryck på regimen i Syrien , ett ökat tryck på internationella aktörer som förser
parterna med vapen, ett ökat humanitärt bistånd samt att alla parter kan ställas till svars för
begångna krigsförbrytelser.

- Stöd Palestina: Att Sverige och omvärlden erkänner staten Palestina och stödjer dess arbete
för försoning, ett slut på Israels ockupation och blockad av Gaza och ett slut på
raketbeskjutningar mot Israel.
- Stopp för avvisningar till Afghanistan : Avvisningar till Afghanistan kan inte verkställas
förrän de utvisades säkerhet kan säkerställas.
- Stärk folkrätt, reglera drönare: Internationell humanitär rätt måste stärkas, särskilt med
avseende på användningen av drönare. En utredning om drönarproblematiken, inklusive
Sveriges roll i forskning och utveckling, bör tillsättas och Sverige bör arbeta för att en
internationell reglering kommer till stånd.
- Demokratikriterier vid vapenexport och en skärpt parlamentarisk kontroll av svensk
vapenexport.

Pressmeddelande styrelsen 5 februari 2014:

Tiggare ger ovan närbild av fattigdom: ett
gemensamt ansvar
on, feb 05, 2014 14:37 CET

Tiggarna ger oss en ovan närbild av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina
röster i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också
anas. Vad kan vi göra? Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver en anständig
politik för ett socialt sammanhållet Europa och ger här fem punkter att realisera.
En kall vinterdag möts en stockholmare på en kort promenad i innersta’n av inte en eller två,
utan av tiotals människor som tigger om pengar. Vi möter dem plötsligt i många städer
runtom i Sverige. Tiggarna ger oss en ovan närbild, i realtid, av extrem utsatthet och
fattigdom. Många höjer sina röster i debatter och sociala media i desperation över en
förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra?
Diskussionen har hittills främst gällt om det är rätt eller fel för den enskilde att ge pengar.
Från flera håll, bland annat från moderaternas kongress, har rests krav på förbud kring tiggeri.
Under tiden förfasas vi andra över frysande tiggare i city och i växande kåkstäder runt
svenska storstäder.
En stor andel av de som tigger i svenska städer är romer från Rumänien och nu talas det om
att kräva att Rumänien ska ta sitt ansvar. Bland annat har Stockholms folkpartister krävt att
Rumänien ska ”betala notan”. Trots att vi alla vet att Rumäniens politiker knappast visat
intresse för sina romska invånare ens på hemmaplan – varför skulle de plötsligt bry sig om sin
svagaste minoritet när den befinner sig i kylan i främmande land?
Sverige och EU ansvarar gemensamt för romers och andra minoriteters lika rätt:
I EU har vi ett gemensamt ansvar att se till att alla medlemsländer värnar mänskliga
rättigheter för alla sin medborgare.
I ekonomiskt svåra tider drabbas minoriteter hårdast, inte minst då människor ofta söker
syndabockar bland de som redan befinner sig i en utsatt position – som romer i Rumänien.
Högerextrema krafter sprider just nu sitt mörker över Europa och försvårar en redan hård
situation för många romer, särskilt i sydöstra Europa. Ökade krafter krävs för att motverka
dessa strömningar.
Sverige har ett ansvar att människor som befinner sig i landet kan få tak över huvudet. Vi kan
inte stillatigande se på när kåkstäder där människor lever i misär byggs upp i städernas
utkanter.
Vi har också ett ansvar att i det europeiska samarbetet kräva en anständig politik för ett socialt
sammanhållet Europa. Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla
medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor. Över 26

miljoner arbetsföra står idag utan arbete i Europa. Det är en situation som drabbar minoriteter
liksom oss alla och som måste tas på större allvar.
Nyligen delades 2013 års Olof Palmepris ut till Rosa Taikon, ”…för sin livslånga kamp för
mänskliga rättigheter” och för ”fem decennier av kamp för romernas kultur och
medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också
enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen.”
Socialdemokrater för tro och solidaritet har en lång erfarenhet av att organisera människor
med olika traditioner, för ett solidariskt samhälle. Vi vill tillsammans bidra till att föra Rosa
Taikons kamp vidare, för alla människors lika värde och för romernas chans till ett värdigt liv
– i hela Europa.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:








Att Sverige driver en aktiv europapolitik som stärker romers och andra minoriteters
rättigheter och möjligheter till egen försörjning, utbildning och välfärd - oavsett var de
bor och kommer ifrån
Ett kraftfullt agerande inom EU för ett socialt sammanhållet Europa och en gemensam
politik för att förhindra tillväxten av fascistiska, rasistiska och diskriminerande
strömningar som hårdast drabbar romer och andra minoriteter
En samlad antidiskriminerings- och stödplan för romer inom hela EU, med stöd i den
lägesrapport för integrering av romer som väntas under våren 2014
Att boende i lämplig form kan ordnas för de människor som befinner sig tillfälligt i
landet, i de kommuner där behoven uppstår
En mötesplats där tiggare - romer och andra fattiga EU-migranter - tillsammans med
svenska samhällsrepresentanter kan samtala om vilka alternativa möjligheter som kan
finnas för framtiden.

För mer information
Peter Weiderud,
förbundsordförande
070-845 03 60
Monica Pourshahidi,
pressekreterare
070-339 13 20
monica@trosolidaritet.se
______________________

