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Rddda Barnens yttrande over Utkast till lagrddsremiss - Forldngning av lagen
om tillfdlliga begrdnsningar av mojligheten att fa uppehallstillstdnd i Sverige

Radda Barnen ser med stor oro pa utvecklingen av Sveriges och EU:s asylpolitik som i sin stravan

att avskrdcka mdnniskor fran att fly till Europa och forma fler att atervanda till sina hemldnder,

riskerar att leda till allvarliga krankningar av barns rattigheter. Radda Barnen har beretts tillfdlle att

yttra sig over utkastettill lagradsremiss och vill framfora sina synpunkter pa utkastets forslag nedan.

Sammanfattning av Rddda Barnens synpunkter

Rddda Barnen avstyrker forslaget att forldnga lagen om tillfdlliga begransningar av mojligheten att

fa uppehallstillstand i Sverige. For det fall att lagen anda forlangs, valkomnar vi forslaget att

utvidga ratten till familjeaterforening till att aven omfatta alternativt skyddsbehovande.

Radda Barnens standpunkter i korthet:

" Radda Barnen ar starkt kritisk till forslaget att forlanga lagen om tillfdlliga begrasningar av

mojligheten att fa uppehallstillstand i Sverige. Lagen strider mot FN:s barnkonvention och

har uppenbart negativa konsekvenser for integrationen.

" En forldngning av den tillfalliga lagen saknar legitimitet eftersom antalet asylsokande i

Sverige nu dr betydligt Idgre an ndr lagen infordes och mycket tyder pa att det framfor allt

dr andra faktorer, sasom grdnskontroller och svarare framkomlighet bade till och inom EU,

som paverkat antalet asylsokande. Syftet att fa fler asylsokande att vdlja att soka asyl i

andra EU-ldnder har heller inte uppfyllts.

" Lagstiftningen dr komplicerad, bristfdllig och ger utrymme for godtyckliga tolkningar. Lagar

som saknar trovardighet och forutsdgbarhet riskerar att undergrdva tilltron till rdttsstaten.

" Rddda Barnen avstyrker forslaget att fortsatta bevilja tidsbegransade istallet for permanenta
uppehallstillstand till skyddsbehovande. Det finns uppenbara fordelar med att bevilja

permanenta uppehallstillstand, sarskilt for barn. Det paverkar inte minst barns kansla av

trygghet och sakerhet vilket ar grundlaggande for att barn till fullo ska kunna tillgodogora

sig sina rdttigheter enligt barnkonventionen.

" R.adda Barnen dr kritisk till den atskillnad som gors mellan flyktingar och alternativt

skyddsbehovande nar det gdller langden pa uppehallstillstandet. Det finns ingen anledning

att anta att langden pa skyddsbehoven mellan flyktingar och alternativt skyddsbehovande

varierar i nagon storre utstrackning och det saknas dessutom en motivering till varfor deras

rattigheter skulle avvika fran varandra.



" Mojligheten att beviljas ett permanent uppehallstillstand dr enligt nuvarande lagstiftning

kraftigt begrdnsad och forsorjningskraven som stalls dr hoga. Barn utesluts ndstan helt fran

mojligheten att beviljas permanent uppehallstillstand.

" Vad galler uppehallsdllstand till kategorin "ovriga skyddsbehovande" avstyrker Radda

Barnen forslaget att fortsattningsvis undanta den kategorin mojlighet till uppehallstillstand.

" Rddda Barnen ar starkt kritisk till den omfattande begransning som gjorts i den tillfdlliga

lagen av mojligheten att fa uppehallstillstand pa synnerligen eller sdrskilt ommande

omstdndigheter. Begransningen drabbar i stor utstrackning barn, framfor allt

ensamkommande barn och barn med uppgivenhetssyndrom. Andringen har bidragit till okad

psykisk ohdlsa bland ensamkommande barn och unga och att allt fler awiker fran systemet

och lever som
"papperslosa". Utsattheten och risken for exploatering hos denna grupp ar

stor.

" Radda Barnen valkomnar att regeringen ska driva en ny humanitar skyddsgrund i den

parlamentariska kommitte som ska tillsdttas for att se over framtidens migrationspolitik.

Kommitten bor infor varje enskilt forslag grundligt analysera vilka konsekvenser forslagen

har for barn och utveckla en humanitar skyddsgrund som till fullo respekterar FN:s

barnkonvention.

" Rddda Barnen vdlkomnar forslaget att utvidga rdtten till familjeaterforening till att aven galla

personer som beviljas alternativ skyddsstatus. Dock kvarstar flera hinder som innebar att

ratten till familjeaterforening riskerar att asidosattas i praktiken.
" De som inte lyckas ansoka om familjeaterforening inom tre manader alaggs strikta

forsorjningskrav som utgor ett stort hinder eftersom bade kraven pa inkomstniva och

bostadsstandard ar hogt satta.

" 1 den ekonomiska konsekvensanalysen bortser regeringen fran de samhdllsekonomiska

kostnaderna som den begrdnsade lagstiftningen har lett till och fortsdttningsvis kommer att

leda till. Hdr avses i synnerhet de negativa effekter som tidsbegransade uppehallstillstand,

begransad ratt till familjeaterforening och begransad tillampning av ommande

omstandigheter leder till i form av oro, stress och psykisk ohalsa.

" Radda Barnen anser att den barnkonsekvensanalys som gors i lagforslaget dr for ytlig och

bristfdllig med tanke pa den stora negativa inverkan lagstiftningen har pa barn.

Radda Barnens synpunkter i detalj

Lagens (egitimftet

Radda Barnen ar starkt kritisk till forslaget att forldnga lagen om tillfdlliga begrdsningar av

mojligheten attfa uppehallstillstand i Sverige (den tillfdlliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Redan

infor ikrafttradandet av den tillfdlliga lagen den 20 juli 2016 framforde Radda Barnen omfattande

kritik mot forslaget och avstyrkte det i sin helhet. Lagen strider i flera hdnseenden mot FN:s

barnkonvention, som blir lag i Sverige ar 2020, och lagen har uppenbart negadva konsekvenser for

integrationen.

Nar regeringen presenterade lagandringen i november 2015 var man tydlig med att det handlade

om en tillfdllig lagstiftning i syfte att skapa ett "andrum for svenskt flyktingmottagande" och for att

fler asylsokande skulle valja att soka asyl i andra EU-ldnder. Just tillfdlligheten var en forutsdttning

for att lagen alls skulle rostas igenom. Antalet asylsokande i Sverige dr nu^det lagsta pa 13 ar och
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mycket tyder pa att det framfor allt ar andra faktorer, sasom granskontroller och svarare

framkomlighet bade till och inom EU, som paverkat antalet asylsokande.1 Lagen har inte heller lett

till att fler asylsokande soker sig till andra EU-lander, tvartom har flera EU-lander infort mer

restriktiv lagstiftning i syfte att minska sitt asylmottagande. Genom den tillfdlliga lagen har Sverige

istallet forsamrat sina mojligheter att paverka andra EU-ldnder att oka sitt asylmottagande. Om

Sverige ska vara ett foredome for andra lander och framja utvecklingen av en human

migrationspolitik inom EU maste Sverige ocksa forega med gott exempel.

Regeringen vdljer dnda att forlanga en lagstiftning med langtgaende inskrdnkningar av

skyddsbehovandes rattigheter utan att gora nagon genomgripande analys av det faktiska behovet

av en sadan lagstiftning. Den snabba lagstiftningsprocessen har ocksa lett till en komplicerad och

bristfallig lagstiftning med flera parallella lagar vilket har forsvarat tillampningen och undergravt

rdttssdkerheten for den enskilde. Lagstiftning som saknar trovdrdighet och forutsagbarhet riskerar

att undergrdva tilltron till rattsstaten. For den enskilde innebdr detta stora svarigheter att forsta

sina forutsdttningar och rdttigheter, vilket i sig kan leda till ytterligare psykiska pafrestningar for en

grupp som redan drabbats av svara umbaranden i hemlandet och under flykten.

Uppehddstittstdndens langd och skyddsgrunder

Radda Barnen avstyrker forslaget att fortsatta bevilja tidsbegransade istallet for permanenta
uppehallstillstand till skyddsbehovande. Det finns uppenbara fordelar med att bevilja permanenta
uppehallstillstand, sarskilt for barn. Det paverkar inte minst barns kansla av trygghet och sdkerhet

vilket dr grundlaggande for att barn till fullo ska kunna tillgodogora sig sina rdttigheter enligt

barnkonventionen.2 Mojligheterna for barn att beviljas ett permanent uppehallstillstand dr ndstintill

obefintliga i den tillfalliga lagen. For att beviljas ett permanent uppehallstillstand kravs forsorjning

genom anstallning eller naringsverksamhet vilket innebar diskriminering gentemot barn i forhallande

till vuxna enligt artikel 21 i EU:s stadga om de grundlaggande rattigheterna, i synnerhet for

ensamkommande barn.3 Den ventil som infordes i 18 §och som ger barn en mojlighet till permanent
uppehallstillstand

"om det vid en samlad bedomning av barnets situation finns sadana synnerligen

ommande omstandigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt halsotillstand hos barnet att det absolut

kravs att han eller hon beviljas ett permanent uppehallstillstand", har tilldmpats valdigt restriktivt.

Den restriktiva tolkningen har gjort att till exempel barn med uppgivenhetssyndrom i princip utesluts

fran mojligheten till permanent uppehallstillstand, nagot som bland annat Socialstyrelsen konstaterat

ar avgorande for att forbdttra halsotillstandet for dessa barn.4

Regeringen ar man om att forbdttra integrationen i Sverige och framhaller i utkastet till

lagradsremiss att utmaningarna fortsatt ar stora bland annat nar det gdller nyanlandas etablering.

Ddrfor staller sig Radda Barnen fragande till att regeringen fortsattningsvis vill bevilja tillfalliga

uppehallstillstand som istallet har negativ inverkan pa integrationen. Om goda mojligheter till en

tillfredsstdllande etablering ar avgorande bor nyanldnda ocksa ges rimliga forutsattningar. Studier

1 Se till exempel https://sweref.org/migrationsrattens-framtid-en-redogorelse-de-juridiska-riskerna-med-att-
forlanaa-den-tillfalliaa-laaen/
2 Till exempel barnets ratt till utveckling (art 6) , halsa (art 24), utbildning (art 28 och 29) och rehabilitering
av traumatiska handelser (art 39).
3 https://fra.europa.eu/sv/charterpedia/article/21-icke-diskriminering
4 https://www.socialstyretsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19031/2013-4-5^df
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visar pa att ovetskapen kring uppehallstillstandet ofta skapar stress och oro. Det hammar dessutom

inlarningen, motivationen och anpassningen till det nya hemlandet.5 UNHCR talar om vikten av

varaktiga losningar (durable solutions) vilket dven innefattar en sdker juridisk status och ett

langsiktigt uppehallstillstand. Detta har extra stor betydelse for barn och deras mojlighet att

utvecklas.6 Dessutom dr tillfdlliga uppehallstillstand aven ett sloseri med ekonomiska resurser

eftersom upprepade provningar ar resurskrdvande.

Vidare ar Radda Barnen kritisk till den atskillnad som gors mellan flyktingar och alternativt

skyddsbehovande nar det gdller langden pa uppehallstillstandet. Det finns ingen anledning att anta

att langden pa skyddsbehoven mellan flyktingar och alternativt skyddsbehovande varierar i nagon

storre utstrdckning och det saknas dessutom en motivering till varfor deras rattigheter skulle avvika

fran varandra.7 Enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv (2011/95/EU) ska flyktingar och subsididrt

(alternativt) skyddsbehovande ges samma rattigheter.8 Ett flertal EU-ldnder gor ingen atskillnad i

Idngden pa uppehallstillstanden mellan flyktingar och alternativt skyddsbehovande och det bor

Sverige inte heller gora.

Mojligheten att beviljas ett permanent uppehallstillstand ar enligt nuvarande lagstiftning kraftigt

begrdnsad och forsorjningskraven som stalls ar hoga. Barn utesluts nastan helt fran mojligheten att

beviljas permanent uppehallstillstand. Om regeringen inte aterinfor permanenta uppehallstillstand

som regel, vilket vore bdttre bade i humanitdrt och samhdllsekonomiskt hanseende, bor atminstone

langden pa de tillfalliga tillstanden utokas till minst fem ar for bade flyktingar och alternativt

skyddsbehovande. Vid forldngning av tillstanden bor permanenta uppehallstillstand da beviljas, utan

krav pa forsorjning. Detta bade for att forbattra den psykiska halsan hos de skyddsbehovande och

ddrmed underlatta integradonen men aven for att bespara samhallet onodig administration och

samhdllsekonomiska forluster pa grund av utbredd psykisk ohdlsa.

Vad galler uppehallstillstand till kategorin "ovriga skyddsbehovande" avstyrker Radda Barnen

forslaget att aven i fortsdttningen undanta den kategorin mojlighet till uppehallstillstand. Denna

kategori har tidigare rort ett fatal skyddsbehovande som inte passat in under de andra kategorierna.

Det saknas dock en analys av vilka grupper som berors av att denna skyddsgrund frangas. Som

framhalls i utkastet till lagradsremiss regleras inte denna kategori av EU-ratten vilket innebdr att

Sverige sjalv kan vdlja att tilldmpa denna oaktat de processer som sker pa EU-niva. Rddda Barnen

har i tidigare remissvar uttryckt oro for att helt ta bort en skyddsgrund. Risken ligger i att sjdlva

avskaffandet kan legitimera att den inte aterinfors, vilket detta utkast till lagradsremiss bekrdftar,

trots att kategorin kan komma att bli dnnu viktigare i framtiden.

5 Se till exempel
httDS://www.redcross.se/contentassets/4902f3efe95149158fd3b55310ef2cb8/humanitara konsekvenser-av-
den-tillfalliaa-utlanninaslaaen.Ddf;
https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/7080/Limited leave report final September.pdf
6 https://www.unhcr.org/excom/exconc/4357a91b2/conclusion-local-integration.html
7 httDS://www.unhcr.ora/4c5037f99.Ddf
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011 L0095&fi^m=sv (39)

4 fW)Radda Barnen



Begransningen av ommande omstandigheter

Rddda Barnen dr starkt kritisk till den omfattande begrdnsning som gjorts i den tillfalliga lagen av

mojligheten att fa uppehallstillstand pa grund av synnerligen eller sarskilt ommande omstdndigheter.

Rddda Barnen avstyrker i sin helhetforslagetattfortsdtta begransa mojligheten till uppehallstillstand

pa denna grund.

Den begrdnsning som genomfordes i samband med att den tillfalliga lagen tradde i kraft drabbar i

stor utstrdckning barn, framfor allt ensamkommande barn och barn med uppgivenhetssyndrom. Den

tillfdlliga lagens vaga formulering om att ett uppehallstillstand pa grund av ommande omstandigheter

endast kan beviljas "om det skulle strida mot ett svenskt konventionsatagande att utvisa eller awisa

utlanningen" har letttill bristande enhetlighet i bedomningarna och inneburit en rdttsosaker process
for personer i ommande situationer. Dessutom har Migrationsverket i samband med att den tillfdlliga

lagen trddde i kraft frangatt den atskillnad som myndigheten tidigare gjorde mellan barn och vuxna

i forhallande till vilken niva som krdvs for att krdnkningarna ska anses oacceptabla. Aven

Europadomstolen har i flera avgoranden gjort skillnad pa vad som utgor en oacceptabel krankning

av artikel 3 for barn och vuxna och man har da lagt vikt vid barns sarskilda utsatthet.9 Om Sverige

menar allvar med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning ar 2020 maste man i storre

utstrackning sdkerstalla att principen om barnets bdsta tydliggors och respekteras, i saval lagstiftning

som praxis.

Den restriktiva lagstiftningen i kombination med dndrad praxis hos Migrationsverket har ocksa lett

till att manga ensamkommande barn som tidigare fatt permanent uppehallstillstand pa denna grund,
da de saknar ordnat mottagande i hemlandet, istdllet fatt tillfdlliga uppehallstillstand fram till 18-

arsdagen efter vilken de sedan kan utvisas. Den oppning som infordes i detta hdnseende genom den

sa kallade "gymnasielagen" kringskars dock genom den orimliga bevisborda som ofta Idggs pa det

sokande barnet att bevisa att hen verkligen saknar ordnat mottagande. 1 manga avslagsbeslut dar

Migrationsverket havdar att ordnat mottagande finns, trots att det inte gar att faststalla, har manga

barn svart att bevisa motsatsen. Sasom lagen ar formulerad i dagslaget leder detta till att ett stort

antal barn frantas mojligheten att soka uppehallstillstand pa grund av studier eftersom de inte anses

sakna ordnat mottagande, vilket lagen krdver. Rddda Barnen anser att denna problematik maste

atgardas sa att aven de barn som av Migrationsverket anses ha ordnat mottagande i hemlandet far

en mojlighet till uppehallstillstand for studier i enlighet med den tillfalliga lagen. Att en begransad

grupp unga som hunnit fylla 18 ar under den langa asylprocessen tillfdlligt gavs en chans till

uppehallstillstand for studier genom den sa kallade "nya
gymnasielagen" var hogst onskvdrt, trots

lagens komplexitet, men att barn som konstaterat dr under 18 ar frantas denna chans ar inte

acceptabelt.

Overlag ar Radda Bamen mycket kritisk till utvecklingen av savdl lagstiftning som praxis vad gdller
ommande omstandigheter. Andringarna drabbar speciellt barn som redan lever i stor utsatthet.

Begransningarna har ocksa bidragit till okad psykisk ohdlsa bland ensamkommande barn och unga

och att allt fler avviker fran systemet och lever som "papperslosa".
Utsattheten och risken for

9 Europadomstolens dom Tarakhel mot Schweiz ans. nr. 29217/12; Popov mot Frankrike, ans. nr. 39472/07
och 39474/07
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exploatering hos denna grupp ar stor. Det ar pa manga satt inhumant och ohallbart. Att de fa som

dnda beviljas uppehallstillstand pa grund av ommande omstdndigheter inte har rdtt att aterforenas

med sina familjer ar ytterligare en allvarlig brist enligt Radda Barnen.

Rddda Barnen valkomnar dock att regeringen ska driva en ny humanitdr skyddsgrund i den

parlamentariska kommitte som ska tillsdttas for att se over framtidens migrationspolitik. Infor

utredningen vill Rddda Barnen betona vikten av ett tydligt barnrattsperspektiv ddr stor vikt Idggs

vid barnets basta. Enligt FN:s barnrattskommittes kommentar nr 6 far till exempel "argument som

inte dr rattighetsbaserade, till exempel sadana som ror allman migrationskontroll, [...] inte ges
foretrdde framfor hdnsyn till barnets bdsta".10 Detta far inte glommas bort. Den parlamentariska
kommitten bor infor varje enskilt forslag grundligt analysera vilka konsekvenser forslagen har for

barn och utveckla en humanitar skyddsgrund som till fullo respekterar FN:s barnkonvention.

Rdtten tf'(( familjeaterforening

Rddda Barnen valkomnar forslaget att utvidga ratten till familjeaterforening till att aven galla

personer som beviljas alternativ skyddsstatus. Detta borde egentligen vara en sjdlvklarhet och dr

nagot som vi, tillsammans med manga andra, lyft som en humanitar nodvandighet dnda sedan den

tillfdlliga lagen infordes. Dock kvarstar flera hinder som innebar att ratten till familjeaterforening

riskerar att asidosdttas i praktiken. Till exempel kravs det for att undga de strikta forsorjningskraven

att en ansokan om uppehallstillstand pa grund av anknytning gors inom tre manader efter att den

person som utlanningen aberopar anknytning till har beviljats uppehallstillstand. Det forsta hindret

for manga sokanden, bland annat fran Syrien, ar svarigheten att praktiskt ta sig till en ambassad for

att kunna ansoka. Dessutom ar ansokningsprocessen komplicerad och information om vilka regler

som gdller dr otydlig vilket gor att manga missar tremanadersgransen.

Utover de praktiska svarigheterna for familjer till exempel vad galler dokumentation, resa och

tillgdngliga intervjutider ligger handlaggningstiden hos Migrationsverket i dagsldget pa over ett ar.

Det blir da svart for en alternativt skyddsbehovande med ett 13-manaders uppehallstillstand att

lyckas aterforenas med sin familj innan tillstandet loper ut. Detta ar ytterligare en negativ

konsekvens av att bevilja sa korta tillstand som 13 manader, vilket gor det svarare for den enskilde

att fa sina rdtdgheter tillgodosedda samtidigt som utmaningarna for rdttstilldmparen okar. Genom

den tillfdlliga lagen har regeringen placerat ett orimligt stort tolkningsansvar pa rdttstillamparen

vilket gett upphov till godtyckliga och osakra bedomningar.

R.adda Barnen ar ocksa kritisk till att tremanadersregeln dven gdller kvotflyktingar som efter beviljat

uppehallstillstand forst ska ta sig till Sverige och endast darefter kan bli aktuella for

familjeaterforening. Ett forslag for att underldtta processen vore att anknytningspersonen har i

Sverige skulle kunna initiera ansokan sjalv och ddrmed minska svarigheterna for

familjemedlemmarna pa flykt. Detta skulle dven minska utsattheten for manga av de barn som annars

utsatts for stora risker under resan till ambassaden och under vantetiden utanfor hemlandet.

10 httDS://www.barnombudsmannen.se/alobalassets/dokument-for-nedladdnina/Dublikationer/allnnanna-
kommentarer/ak-06-behandlinaen-av-ensamkommande-barn.Ddf;
Joint general comment No. 3 ofthe Committee on the Protection ofthe Rights ofAll MigrantWorkers and
Members ofTheir Families and No. 21 ofthe Committee on the Rights ofthe Child on the h-luman Rights of
Children in the Context of International Migration
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For de som inte lyckas ansoka om familjeaterforening inom tre manader utgor de strikta

forsorjningskraven ett stort hinder eftersom bade kraven pa inkomstniva och bostadsstandard ar

hogt satta. Att efterstrdva forsorjning genom arbete ar naturligtvis efterstravansvart och for

majoriteten av de nyanlanda ett sjalvklart mal. Dock finns det svara utmaningar for manga

nyanldnda att ta sig in pa savdl arbets- som bostadsmarknaden och de forsorjningskrav som stdlls

ar manga ganger orimliga. Manga nyanldnda lider dessutom av olika typer av trauma eller

stressyndrom vilket gor det dnnu svarare att hitta varaktig forsorjning. Radda Barnen anser inte att

detta ska utgora ett hinder mot att kunna aterforenas med sin familj i enlighet med artikel 8 i

Europakonventionen och artikel 9 och 10 i Barnkonventionen.

Den ventil som inforts i 13 §den tillfdlliga lagen och som i undantagsfall tillater familjeaterforening

om det skulle strida mot ett svenskt konventionsatagande att neka uppehallstillstand ar otydligt

formulerad och har lett till en mycket restriktiv tolkning ddr barnets bdsta ofta asidosdtts. Sverige

behover en langsiktig och human migrationspolitik som respekterar centrala konventioner om

manskliga rdttigheter, ddribland Europakonventionen och Barnkonventionen. En central del i detta

ar att Sverige respekterar barns ratt att leva med sina fordldrar.

Ekonomiska konsekvenser

1 utkastet till lagradsremiss bedomer regeringen att en forldngning av den tillfdlliga lagen kommer

att minska statens utgifter avsevart de kommande aren. Detta pa grund av att antalet asylsokande

kommer att minska och kostnaderna for mottagandet likasa. Aven anhoriginvandringen bedoms

minska pa sikt. Exakt vad regeringen grundar denna analys pa redogors inte ndrmare for. Radda

Barnen havdar liksom tidigare att mycket tyder pa att det framfor allt ar andra faktorer, sasom

grdnskontroller och svarare framkomlighet bade till och inom EU, som paverkat antalet

asylsokande. Vad regeringen dessutom bortser fran i den ekonomiska analysen dr de

samhdllsekonomiska kostnaderna som den begrdnsade lagstiftningen har letttill och

fortsdttningsvis kommer att leda till. h-1dr avses sdrskilt de negativa effekter som tidsbegrdnsade

uppehallstillstand, begransad ratt till familjeaterforening och begrdnsad tilldmpning av ommande

omstandigheter leder till i form av oro, stress och psykisk ohalsa. Detta hdmmar i sin tur

integrationen vilket saklart far ekonomiska konsekvenser utover de rent humanitara.

Barnkonsekvensanatys

R.ddda Barnen vill framhalla att den tillfalliga lagen pa flera satt strider mot FN:s barnkonvention

och uppenbart har, sasom redovisats ovan, negativa konsekvenser for de barn som berors. Den

barnkonsekvensanalys som gors i lagforslaget ar for ytlig och bristfdllig med tanke pa den stora

negadva inverkan lagstiftningen har pa barn. Att olika intressen maste vagas mot varandra ar

sjdlvklart men Rddda Barnen vill dn en gang papeka att argument som ror allman

migrationskontroll, enligt FN:s barnrdttskommitte, inte bor ges foretrdde framfor hansyn till

barnets basta.
'I1

11 httBS://www,bQrnQmbudsmannen.se/alobalassets/dokument-for-nedladdnina/Dublikationer/allmanna-
kommentarer/ak-06-behandlinaen-av-ensamkommande-barn.Ddf;

7
(»Rddda Barnen



Rddda Barnen saknar ocksa en tydlig koppling av forslagen till artikel 24 i EU:s stadga om de

grundlaggande rattigheterna som dr juridiskt bindande for Sverige. Artikel 24 konkretiserar vad

medlemsstaterna sdrskilt ska beakta utifran bamets rdttigheter;

1. Karn har rdtt till det skydd och den omvardnad som behovs for deras valfdrd. De ska fritt kunna uttrycka

sf'na asikter. Dessa asikter ska beaktas i fragor som ror barnen i forhallande till deras alder och mognad.
2. Vid alla atgarder som ror barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner,

ska barnets basta komma i frdmsta rummet.
3. Varje barn har ratt att regelbundet upprdtthdllo ett personligt forhallande till och direkta kontakter med

bada foraldrarna, utom da detta strider mot barnets basta.

Slutligen framhalls i utkastet till lagradsremiss att en jamnare fordelning av asylsokande i EU skulle

skapa bdttre forutsattningar for att ge ett bra mottagande av de barn som kommer till Sverige.

Aven om det pa lang sikt finns fordelar for barn med en jdmnare fordelning mellan EU-ldnder blir

det mdrkligt att anvanda detta som ett argument for att forldnga den tillfdlliga lagen ur ett

barnrdttsperspektiv, nar en jamnare fordelning inte har uppnatts under den tid som lagen varit i

kraft.

'14mars2019

Chef Sverigeprogrammet

Radda Barnen

Joint general comment No. 3 ofthe Committee on the Protection ofthe Rights ofAll Migrant Workers and
Members ofTheir Families and No. 21 ofthe Committee on the Rights ofthe Child on the h-luman Rights of
Children in the Context of International Migration
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