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Vi kommer att beskriva kortfattat nedan vad vi socialdemokrater för Tro och solidaritet Göteborg
anser om kommitténs betänkande och skickar in vårt yttrande.
Asylrätten och permanent uppehållstillstånd
Vi anser att asylrätten är något som är en grundläggande rättighet för alla individer i världen. Att
kunna fly någonstans när en inte kan bo kvar på grund av krig och oroligheter eller att en är förföljd
det vill säga så kallat skyddsbehov. Vi anser då att en behöver få permanent uppehållstillstånd för att
kunna känna sig trygg och söka sig en framtid i Sverige för att kunna integreras med hjälp av det
svenska samhället. Tillfälliga uppehållstillstånd leder till ökad psykisk ohälsa eftersom framtiden
förblir oviss. Unga barn drabbas särskilt hårt när de tvingas lämna det enda land de har en relation
till.
Återinför synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter samt övriga skyddsbehövande som
skäl för uppehållstillstånd
Vi anser att vi ska återinföra särskilt ömmande skäl samt övriga skyddsbehövande.
UNHCR varnar för att barn som är svårt sjuka inte får den hjälp de behöver fast att de har så stort
behov av skydd. Barnkonventionen behöver beaktas. Därför är det bra att kommittén vill återinföra
ömmande omständigheter. Men vi anser att vi bör behålla övriga skyddsbehövande då det ibland
finns behov av skydd från sitt hemland.
Familjeåterförening och försörjningskrav
Familjeåterförening är något som vi anser är givet. Att ta bort försörjningskravet vid
familjeåterförening är en förutsättning för lyckad integration. Vi anser inte att det hjälper
integrationen på något sätt. Svenska medborgare och personer som beviljats permanent
uppehållstillstånd på skyddsgrund bör undantas från försörjningskravet vid familjeåterförening. Det
drabbar barn och kvinnor hårdast att inte få leva tillsammans med den närmaste familjen, det ska
vara en rättighet anser vi, inte en belöning eller något som en kan köpa sig till. Rätten till
familjeåterförening är också en av få säkra och lagliga vägar till Europa och Sverige för människor
som flyr förföljelse och krig.
Styrelsen för Socialdemokrater för Tro och solidaritet
Göteborgsdistriktet
Kontaktperson vid frågor för detta remissvar: Ordförande, Joakim Berlin joabor@hotmail.com

