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Betänkande SOU2020:54 av Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken
(Migrationskommittén) dnr Ju2020/03215
Yttrande från Socialdemokrater för tro och solidaritet i Örebro län
Sammanfattning
Sveriges asylpolitik ska inte tävla i EU:s bottenliga. Kampen för människovärdet ska
fortsätta. Det kan aldrig vara ett särintresse, utan måste vara den självklara grunden
var på alla andra politiska ställningstaganden vilar. Kommitténs förslag innebär en
sänkning av ambitionsnivån för Sveriges roll som försvarare av människovärdet i
denna tid.
Därför anser vi att Sverige ska
o återgå till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel vid flyktingskap!
o ge amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige över ett år!
o ta bort försörjningskravet vid familjeåterförening!
o synnerligen ömmande omständigheter återinföras i enlighet med kommitténs
förslag men med permanent uppehållstillstånd som huvudregel!
Uppehållstillståndens längd.
Återgå till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel vid flyktingskap!
Sedan 1985 har permanenta uppehållstillstånd (PUT) varit huvudregel i Sverige för
den som ansetts ha skyddsbehov. I samband med införandet av den tillfälliga
migrationslagen 2015 ersattes de permanenta uppehållstillstånden med tillfälliga
uppehållstillstånd (TUT), trots att många anser att permanenta uppehållstillstånd är att
föredra. Tillfälliga uppehållstillstånd leder till ökad psykisk ohälsa, eftersom framtiden
förblir oviss. Unga/barn drabbas särskilt hårt, när de tvingas lämna det enda landet de

har en relation till. TUT riskerar därigenom att kränka principen om barnets bästa som
regleras i Barnkonventionens artikel 3 samt i Utlänningslagen. De tillfälliga
uppehållstillstånden leder också till minskade incitament för integration, när det gäller
arbetssökande och språkinlärning
Ge amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige över ett år!
Många unga och ensamkommande har nu vistats i Sverige en längre tid, och
gruppen är betydligt större än bara de ensamkommande från Afghanistan. Grupper
från Nordafrika och andra delar av Mellanöstern behöver också inkluderas.
Gymnasielagen var en kompromissbetonad nödlösning som kom till under stor
brådska, och löser inte på ett varaktigt sätt situationen för dessa unga människor.
Gemensamt för hela denna grupp är att den har drabbats hårt av den tillfälliga
asyllagen, en bristande rättssäkerhet och alltför långa handläggningstider. Den
psykiska ohälsan är stor, självmord och olika former av självskadebeteende ökar.
Svenska kyrkan och andra trossamfund berättar om ökade alkohol- och drogvanor på
grund av psykisk ohälsa. De berättelserna finns hos våra präster, pastorer, diakoner
och volontärer. Den samlade bilden är systematiska brister i myndighetsutövningen.
Detta har gått ut över enskilda individer. I ett sådant läge är rättssäkerheten så hårt
pressad, att den enda vägen framåt är genom att utfärda en allmän amnesti för denna
grupp.
Anhöriginvandring
Ta bort försörjningskravet vid familjeåterförening!
Familjen är en förutsättning för lyckad integration. Personer som beviljats permanent
uppehållstillstånd på skyddsgrund bör undantas från försörjningskravet vid
familjeåterförening. Att få leva tillsammans med den närmaste familjen ska vara en
rättighet, inte en belöning eller något som man kan köpa sig till.
Den tillfälliga migrationslagen försämrade förutsättningarna för familjeåterförening,
genom att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd för anhöriga till personer
som fått asyl i Sverige. Tidigare hade även människor, som fått uppehållstillstånd som
alternativt skyddsbehövande, haft möjlighet att i Sverige få återförenas med sin familj.
Denna möjlighet tas nu bort, vilket vi anser vara fel.
Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl
En återgång till synnerligen ömmande omständigheter är ett bra steg i rätt riktning!
Kommitténs förslag är bra att om uppehållstillstånd inte kan beviljas på annan grund,
ska tillstånd kunna beviljas en utlänning, om det, vid en samlad bedömning av
utlänningens situation, finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hen
bör tillåtas stanna i Sverige. Även här bör permanent uppehållstillstånd vara
huvudregel och norm.
Slutord
En lyckad integration är trots allt helt beroende av att de nya svenskarna får möjlighet
till en stödjande tillvaro i Sverige. Det finns i vårt land många bra exempel på detta

där närsamhället med gemensamma och samordnade krafter lyckats. Portalen i
Norrköping är ett sådant exempel, som dessutom visar sig vara kostnadseffektivt bl.a.
beroende på de många volontärer som deltar och är engagerade i projektet. Frågor
som att få förenas med sin familj och permanenta uppehållstillstånd är betydande och
avgörande pusselbitar i detta sammanhang.
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